
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag standplaats braderie 
Kanaalfeesten 2023  Lokale economie 

 

     
Kandidaturen voor de braderie kan u indienen per brief of per e-mail met ontvangstmelding vóór maandag 8 mei 

2023. Enkel volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulieren worden aanvaard. Laattijdige inschrijvingen worden 

niet aangenomen. 

 

Aanvraag braderie Kanaalfeesten 2022 – vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 2023 

Contactgegevens aanvrager  

Naam & voornaam……………………………………………………………………………………………………………… 

Rijksregisternummer……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam handelszaak : …………………………………………………………………….................................................... 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………………………... 

 
Straat:……………………………………………………………………….................Nummer: ……….…..Bus ………….. 

Postcode en gemeente…………………........................................................................................................................ 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:…………………………………………… GSM:…………………………………………………………… 
(De veiligheidsdiensten moeten de standhouders op hun gsm per sms kunnen verwittigen indien er zich een ernstig incident 
voordoet.) 

Gegevens stand / kraam – (Duidt aan wat van toepassing is en vul aan) 

 Type stand  

 braderie – non food  

- Type producten die verkocht worden……………………………………..……………………….  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 kermis (uitgezonderd kermisgastronomie) 

- Type attractie: ………………………………………………………………………………………… 

 foodstand/ foodtruck (enkel voeding)  

-  Voeding/ snacks die verkocht worden : …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Er mag wettelijk geen wegwerpplastic (bordjes, bestek, ...) gebruikt worden.  U dient als 

uitbater recyclebaar cateringmateriaal te gebruiken. 

 

 Type kraam: 

 winkelwagen    kraam/tent    andere : ………………………..…………………. 

 

 Totaal aantal benodigde meters: 

 lengte………………………m x  diepte………………… m  

(De diepte van de ingenomen ruimte mag in geen geval de evacuatienoodwendigheden hinderen m.a.w. 
een vrije doorgang van 4m is noodzakelijk.)  
 
 

(vervolg aanvraagformulier op volgende pagina) 

lengte  

d
ie

p
te

 



 

 Luifel: JA / NEEN   indien ja, afmeting luifel : ………………………………………………………. 

 

 

 Gebruik elektriciteit indien technisch mogelijk:   JA/ NEEN 
(Opgelet: u dient zelf te beschikken over een CEE stekker 32A (blauwe stekker)) 
 

 Nummerplaat voertuig(en): …..………………………………………………………………………………………… 

 

Bij te voegen attesten:  

 Kopie machtiging van ambulante handel (verplicht voor ambulante handelaars ) 

 Kopie geldig bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht voor ambulante handelaars) 

 Kopie geldig bewijs verzekering brandrisico’s (= brand en ontploffing) (verplicht voor ambulante handelaars) 

 bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande de elektrische 
installatie van de marktwagen/het kraam (enkel bij gebruik elektriciteit/mobiele elektriciteitsgroep) 

 bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande de 

gasinstallatie van de marktwagen/het kraam (enkel bij gasgebruik) 

 Keuring brandblusapparaat (verplicht voor deelnemers die gebruik maken van barbecues, en uitrustingen 

hetzij elektrisch, hetzij met butaangas) 

 bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (verplicht voor ambulante activiteiten met voeding)  

 
Het is belangrijk dat u als deelnemer de politieverordening bijlage 6 kanaalfeesten en gemeentelijk 
reglement braderie goed naleest, want door inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord. 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich eveneens akkoord om de richtlijnen van de gemeente inzake 
cateringmateriaal, afvalbeheer en/of gezondheidmaatregelen op te volgen. Foodstanden kunnen geen 
dranken verkopen/ aanbieden. 

De gemeente kan besluiten het evenement kosteloos te annuleren omwille van maatregelen en 
reglementering rond COVID-19 
 
OPGELET!  Deze aanvraag is niet bindend - Enkel volledige en juist ingevulde inschrijvingsformulieren 
worden aanvaard. Laattijdige inschrijvingen worden niet aangenomen. 

U kan dit formulier indienen vóór maandag 8 mei 2023 bij: 

 

Gemeentebestuur Willebroek - t.a.v. lokale economie   

Pastorijstraat 1 

2830 Willebroek 

E-mail: lokale.economie@willebroek.be  

 

Datum en handtekening aanvrager 

 

mailto:lokale.economie@willebroek.be

