
REGLEMENT ZOMERBRADERIE CENTRUM HARDINXVELD/GIESSENDAM  

 

Doelstelling 

 De Zomerbraderie in Hardinxveld/Giessendam vindt plaats in de maand Juni. De Braderie heeft tot 

doel om voor de vakantieperiode een gezellig samenzijn in het centrum van Hardinxveld/Giessendam 

te creëren en het winkelcentrum te promoten door het uitstallen en verkopen van waren. Het 

initiatief voor de Braderie komt van de Ondernemend Hardinxveld. Een plek op de Braderie is zowel 

bedoeld voor ondernemers in het centrum van Hardinxveld/Giessendam als voor geïnteresseerde 

ondernemers c.q. verenigingen/particulieren in en buiten Hardinxveld/Giessendam.   

  

Begrippen In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:  

Organisator    Ondernemend Hardinxveld/Winkelcentrum Giessenhof 

Braderiecommissie  De braderiecommissie is een werkgroep, die door de organisator is ingesteld 

   om de braderie voor te bereiden namens de organisator handelend op te 

   treden. Zij bestaat uit leden van Ondernemend Hardinxveld. 

 Deelnemer   Een natuurlijk- of rechtspersoon die een plek binnen het braderieterrein door 

   de braderiecommissie toegewezen heeft gekregen. Het Reglement kent 3 

   soorten deelnemers: 

    - ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Drank en 

   horecawet (HOR);       

    - ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen vallend onder de Voedsel en 

   Waren Autoriteit (VWA);      

    - particulieren, stichtingen, verenigingen en overige ondernemers op  

   persoonlijke titel (PAR).  

 Standplaats   Een plek binnen het braderieterrein die eventueel op verzoek van de 

deelnemer   is voorzien van een door de braderiecommissie neergezette braderiekraam. 

 Braderieterrein  Het afgebakende en beschreven gebied waar de braderie wordt gehouden en 

   waar de voorschriften en aanwijzingen van de braderiecommissie dienen te 

   worden opgevolgd. 

 Het Reglement is opgesteld om de braderie zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Door in 

te schrijven en/of deel te nemen aan de braderie te Hardinxveld/Giessendam verklaart de deelnemer 

zich akkoord met en te conformeren aan het Reglement.  
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Reglement  

1 Algemeen   

a. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator kan op generlei wijze aansprakelijk worden 

gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten.            

b. De organisator kan ten alle tijden de braderie annuleren of tussentijds beëindigen in geval van 

overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten.          

c. Bij toepassen van artikel 1b. van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op 

compensatie van eventueel gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer. De 

organisator zal in dit geval wel het stageld retourneren.                

d. Verkoop van waren is toegestaan van 10.00 uur tot 17.00 uur.                                                                  

e. Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van het 

organisator.  

2 Inschrijving,   

a. Deelname is enkel en alleen mogelijk bij inschrijving.                             

b. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op de website van de braderie: 

braderiegiessenhof@outlook.com                 

c. Inschrijving via de website is mogelijk tot uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar.                         

d. Bij inschrijving voor 1 juni van het betreffende jaar kan een voorkeur voor een sectie worden 

uitgesproken. De plekken worden als volgt en in aflopende volgorde toegewezen:           

 1e Inschrijvingen van bewoners/eigenaars van aanpalende percelen.    

 2e Inschrijvingen van leden van de Ondernemend Hardinxveld.     

 3e Inschrijvingen van deelnemers uit voorgaande jaren.     

 4e Overige inschrijvingen in volgorde van binnenkomst.              

e. Een inschrijving is definitief na verzending van het ingevuld aanvraagformulier.             

f. De toekenning van een plek is definitief na het verzenden van de schriftelijke toezegging door de 

braderiecommissie. De toewijzing vindt in de periode vanaf 1 juni plaats.  

 3 Kosten en betaling  

a. Na volledige inschrijving ontvangt deelnemer een factuur. Het verschuldigde factuurbedrag dient 

binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. Betaling wordt alleen geaccepteerd 

indien factuurnummer vermeld is. Bij geen vermelding? Dan wordt het bedrag teruggestort naar 

desbetreffende rekeningnummer en heeft u zich niet aangemeld! 

b. De kosten voor een standplaats deelnemers staan op het inschrijfformulier vermeld.                    

c. Betaling vindt minimaal 3 dagen voor de aanvang van de braderiedag plaats via een overschrijving 

op bankrekeningnummer NL37RABO0325018065 t.n.v. Ondernemend Hardinxveld.            

d. Bij inschrijving en niet verschijnen, worden de kosten in rekening gebracht bij de deelnemer. 

Tevens kan de deelnemer in de volgende edities van de Braderie geen aanspraak meer maken op een 

voorkeursplaats.                    

e. Bij annulering gelden onderstaande punten:                 

 1. Aan annulering vóór 1 juni van het betreffende jaar zijn geen kosten verbonden.   

 2. Bij annulering tussen 1 juni en 15 juni van het betreffende jaar, wordt 50% van de 
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 verschuldigde standplaatskosten in rekening gebracht.               

 3.  Bij annulering na 15 juni van het betreffende jaar, wordt 100% van de standplaatskosten 

 in rekening gebracht.  

 

4 Aankomst en standplaats 

 a. Het braderieterrein kan worden betreden vanaf 08.00 uur, waarbij de deelnemer door de 

braderiecommissie wordt verwezen naar de toegezegde standplaats.             

b. De deelnemer dient via de aangewezen ingang naar het braderieterrein te gaan.            

c. De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en dan zo spoedig mogelijk de auto van het 

braderieterrein te verwijderen.   

d. Vanaf 09.00 uur is inrijden niet meer mogelijk en dient iedereen de auto of andere 

vervoersmiddelen van het braderieterrein te verwijderen.               

e. Auto's en andere vervoersmiddelen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen 

parkeerplaatsen. Het op het Braderieterrein laten staan van de auto is niet toegestaan.             

f. Het aanmelden bij de braderiecommissie dient voor 09.30 uur te geschieden. Vanaf 09.30 uur 

worden eventueel nog niet bezette plaatsen vrijgegeven aan deelnemers, die op de reservelijst 

staan.                       

g. De indeling van plaatsen geschiedt door de braderiecommissie. Hier kan door de deelnemer niet 

zonder toestemming van braderiecommissie van worden afgeweken. De braderiekraam mag niet 

worden verplaatst.                    

h. Het is niet toegestaan de te verkopen waren op het doorgaande pad/weg voor de braderiekraam 

en/of naast de braderiekraam uit te stallen.                  

Er dient in ieder geval een vrije doorgang te blijven van minimaal 3 meter in verband met 

hulpdiensten die erdoor moeten kunnen 

 

5 Handelswaar  

a. Verkoop vindt enkel plaats vanaf de gehuurde grondplaats, eigen verkoopwagen of marktkraam.  

b. De deelnemer mag alleen waren aanbieden, die op het inschrijvingsformulier staan aangegeven.  

c. Deelnemers HOR dienen van de gemeente ontheffing te hebben op grond van artikel 35 Drank en 

horecawet.                                  

d. Deelnemers VWA dienen de warenwetmaatregelen volgens de richtlijn VWA na te leven. Een 

schriftelijke aanvraag hiertoe dient uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar door de 

braderiecommissie te zijn ontvangen.                               

e. Het is deelnemers PAR ten strengste verboden eet- en drinkwaren te verkopen. De Voedsel en 

Waren Autoriteit kan hier hoge boetes voor opleggen (variërend van € 450 tot € 900).                           

f. Bij twijfel dient te allen tijde vooraf de goedkeuring van de braderiecommissie te worden gevraagd. 

g. De braderiecommissie heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de verkoop van waren te 

ontzeggen.  
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6 Einde Braderie  

a. Een standplaats mag niet worden afgebroken voor 17.00 uur. Inrijden van auto's of andere 

vervoersmiddelen is toegestaan vanaf 17.00 uur.                         

b. Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen.            

c. Het afval dient na afloop door de deelnemer te worden meegenomen. De plek dient in dezelfde 

staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd.                          

d. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen.                            

e. Bij constatering van overtreding van de punten 6b, c en/of d is de organisator gerechtigd achteraf 

kosten à € 50,00 voor de afvoer van deze zaken aan de deelnemer in rekening te brengen.   

  

7 Overig  

a. De deelnemer mag zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling 

van de braderiecommissie.                                

b. Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de braderiecommissie is het 

niet toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen. U. dient bij uw aanmelding 

te melden als u muziek ten gehore wilt brengen.                

c. Gebruik van gasflessen dient u te melden bij uw aanmelding. In het geval van gebruik gasfles dient 

u altijd een brandblusser aanwezig te hebben. Open vuur installaties zijn verboden.             

d. Voor aansluiting van elektriciteit dient uzelf zorg te dragen voor verlengsnoeren.                   

e. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van 

aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.             

f. De deelnemer dient alle aanwijzingen van de braderiecommissie op te volgen.             

g. Bij overtreding van het Reglement kan de braderiecommissie besluiten de deelnemer voor een 

nader te bepalen tijd uit te sluiten van deelname aan de braderie of andere activiteiten 

georganiseerd door de Ondernemend Hardinxveld.                 

h. De braderiecommissie is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te wijzigen dan wel 

het reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De deelnemer wordt hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld.                   

i. In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de organisator. 

De Braderiecommissie 

 


