REGLEMENT JAARMARKTFEESTEN
A. JAARMARKTREGLEMENT
ARTIKEL 1. De jaarmarkt in Mortsel-dorp wordt jaarlijks door het lokaal bestuur Mortsel ingericht
en dit telkens op zaterdag tijdens het derde volledige weekend van de maand september.
ARTIKEL 2. Alle Mortselse verenigingen en bewegingen die in Mortsel actief zijn kunnen een gratis
standplaats toegewezen krijgen op aanvraag.
ARTIKEL 3. Er worden rond de kerk maximum 10 standen voorzien voor ambachten en verkopers
van handgemaakte producten. We verwachten van deze standhouders dat ze hun ambacht of
talent demonstreren tijdens de jaarmarkt.
ARTIKEL 4. Handelszaken/zelfstandigen, gevestigd op het jaarmarktparcours, hebben altijd
voorrang om voor hun pand te staan en hun gevelbreedte in te nemen.
ARTIKEL 5. Aan externe handelaars wordt een plaats toegewezen in de Molenstraat vanaf hoek
Sint-Benedictusstraat/Molenstraat tot aan de ingang van het Sint-Jozef ziekenhuis aan de
onpare kant van de straat of in de Sint-Benedictusstraat van huisnummer 66 t/m 104. Elke
externe handelaar krijgt een plaats in deze zones, er worden geen uitzonderingen toegestaan.
ARTIKEL 6. De retributie op het innemen van standplaatsen ambulante handel op het openbaar
domein en op de openbare markten wordt toegepast. Alle Mortselse
handelszaken/zelfstandigen worden vrijgesteld van de retributie.
ARTIKEL 7. De organisator kan de dag zelf nog extra standhouders toelaten indien blijkt dat
gereserveerde standplaatsen niet worden ingenomen of indien handelaars minder ruimte
innemen dan voorzien.
ARTIKEL 8. Het gebruik van een geluidsinstallatie alsook de verkoop van voedsel en drank moet
gelijktijdig bij de inschrijving aangevraagd worden.
ARTIKEL 9. Op standplaatsen met bak- en braadtoestellen, gastoestellen, gasflessen of open
vuren moet een brandblusapparaat aanwezig zijn. De standhouder moet dit zelf voorzien. Voor
aanvang van de jaarmarkt organiseert de brandweer een controleronde. Indien er
onregelmatigheden vastgesteld worden kan de organisator de standplaatshouder laten
verwijderen van het jaarmarktparcours.
ARTIKEL 10. Mortselse verenigingen worden jaarlijks bevraagd om hun standplaats tot 18 uur uit
te baten. De verenigingen die tot 18 uur willen blijven staan, krijgen een plaats toegewezen in
de Lepelstraat aan de kant van school De Tandem.
ARTIKEL 11. Elke deelnemer ontruimt zijn standplaats vanaf 16.00 uur en verlaat uiterlijk 17.30
uur het terrein.
Verenigingen die zich inschreven voor een plaats in de Lepelstraat tot 18.00 uur, verlaten het
terrein uiterlijk om 19.00 uur.
ARTIKEL 12. Inschrijven kan online via www.mortsel.be/jaarmarkt.
B. ROMMELMARKTREGLEMENT
ARTIKEL 1. De rommelmarkt in Mortsel-dorp wordt jaarlijks door het lokaal bestuur Mortsel
ingericht en dit telkens op zaterdag tijdens het derde volledige weekend van de maand
september. De organisatie van de rommelmarkt is een onderdeel van de jaarmarktfeesten op
dezelfde dag.
ARTIKEL 2. Deelname is gratis.
ARTIKEL 3. Volgende straten maken deel uit van het rommelmarktparcours :
- Borsbeeksebinnenweg : onpare huisnummers van 1 t/m 27 en pare huisnummers van 2 t/m
52
- Bremveldlaan huisnummer 96
- Dorpsstraat : volledig, uitgezonderd kant van de kerk

- Jacob Van Arteveldestraat : onpare huisnummers van 1 t/m 13 en pare huisnummers van 2
t/m 28
- Kapenbergstraat : aan beide zijden van huisnummers 51 t/m 67
- Kerkstraat : volledig aan beide zijden, uitgezonderd kant van de kerk
- Kretenburgstraat huisnummer 2
- Molenstraat : pare huisnummers van 2 t/m 18
- Rubensstraat : onpare huisnummers van 1 t/m 49 en pare huisnummers van 2 t/m 54
- Sint-Benedictusstraat : onpare huisnummers van 1 t/m 133 en pare huisnummers van 2 t/m
64
- Van Dijckstraat : onpare huisnummers van 1 t/m 53 en pare huisnummers van 2 t/m 62
- Wouwstraat : onpare huisnummers van 1 t/m 39 en pare huisnummers van 2 t/m 36
ARTIKEL 4. Enkel inwoners van Mortsel kunnen een standplaats aanvragen.
ARTIKEL 5. Bewoners van het rommelmarktparcours hebben voorrang om de gevelbreedte van
hun woning/handelszaak in te nemen indien zij uiterlijk 15 augustus een aanvraag hebben
gedaan.
ARTIKEL 6. Na 15 augustus worden de nog vrije plaatsen toegewezen aan Mortselaars die niet op
het parcours wonen. Zij mogen een vrije plaats naar keuze innemen van maximum 5 meter
breedte.
ARTIKEL 7. Indien een gereserveerde plaats door de bewoner toch niet wordt ingenomen voor 9
uur kan de organisator deze plaats toewijzen aan derden.
ARTIKEL 8. Er kunnen maximum 550 plaatsen worden toegewezen.
ARTIKEL 9. Verkoop van goederen wordt toegestaan van 09.00 uur tot 16.00 uur.
ARTIKEL 10. Elke deelnemer ontruimt zijn standplaats vanaf 16.00 uur en verlaat uiterlijk 17.30
uur het terrein.
ARTIKEL 11. Er mogen enkel tweedehandsvoorwerpen verkocht worden.
ARTIKEL 12. Verkoop van voedsel, drank, auto’s, dieren, wapens en stockartikelen alsook het
houden van een tombola is verboden.
ARTIKEL 13. De bewoners van het rommelmarktparcours ontvangen uiterlijk 1 juni een
meldingsbrief. Na hun inschrijving bekomen zij in de 2de week van september een
voorrangsaffiche die ze de dag van de rommelmarkt aan hun vensterraam kunnen
aanbrengen.
ARTIKEL 14. Inschrijven kan online via www.mortsel.be/rommelmarkt. De bevestigingsmail geldt
als bewijs en moet de dag van de jaarmarkt voorgelegd kunnen worden.
C. ALGEMEEN
ARTIKEL 1. Op het jaarmarktparcours worden enkel voertuigen toegelaten voor het in- en uitladen
van goederen. Tussen 9 uur en 16 uur zijn er geen voertuigen toegelaten op het parcours.
ARTIKEL 2. De standhouder staat zelf in voor het rein houden van zijn standplaats. Achtergelaten
afval wordt bestraft met een boete voor sluikstorten.
ARTIKEL 3. Bij overlast treedt de steeds aanwezige politie op. Deelnemers die zich niet schikken
naar het reglement of de aanwijzingen van de jaarmarktleiding worden verwijderd van het
parcours en uitgesloten van deelname.
ARTIKEL 4. Alle deelnemers mogen hun standplaats innemen vanaf 07.00 uur.
ARTIKEL 5. Door deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
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