Huishoudelijk reglement Lillo Boekendorp 2018
Artikel 1 ALGEMEEN
‘Lillo Boekendorp’ wordt georganiseerd door Boekendorp vzw op door haar gekozen data
en afgebakende plaatsen, waarbinnen dit huishoudelijk reglement van toepassing is voor
alle deelnemers.
Artikel 2 GELDIGHEID VAN HET REGLEMENT
Door betaling van de verschuldigde deelnamekosten, bevestigen de deelnemers dat zij
kennis hebben genomen van dit reglement en ermee akkoord gaan.
Artikel 3 PROGRAMMA
‘Lillo Boekendorp’ wordt in 2019 georganiseerd op zondag 14 juli, zondag 11 augustus,
telkens van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Artikel 4 DOELSTELLING
Op de in artikel 3 vermelde zondagen worden op het Kazerneplein en in het
Kruitmagazijn te Lillo plaatsen voorzien om boeken te verkopen, in te kopen of te ruilen.
De plaatsen staan open voor professionelen en niet-professionelen.
Artikel 5 DEELNAME EN RESERVATIE
Personen of firma’s, die als standhouder wensen deel te nemen aan ‘Lillo Boekendorp’,
dienen schriftelijk of via e-mail een reservatie aan te vragen bij de Boekendorp vzw, te
2040 Antwerpen-Zandvliet, Zandvlietsedorpstraat 194, e-mail info@lilloboekendorp.be
Boekendorp vzw behoudt zich het recht voor enkel deelnemers en standhouders toe te
laten, die voldoen aan de doelstelling en de richtlijnen van de organisatie opvolgen.
Reservaties kunnen nooit zonder uitdrukkelijke toelating van Boekendorp vzw aan derden
worden doorgegeven. Indien deelnemers of standhouders zich, zelfs na volledige betaling
van de deelnamekosten, niet houden aan de doelstellingen of de richtlijnen van de
organisatoren, behoudt Boekendorp vzw zich het recht voor de betreffende deelnemer de
toegang of deelname te ontzeggen.
In voorkomend geval blijven de eventueel nog openstaande deelnamekosten
verschuldigd en kunnen de reeds betaalde kosten in geen geval geheel of gedeeltelijk
worden teruggevorderd.
Een reservatie wordt pas definitief na volledige vereffening van de deelnamekosten, zoals
vermeld in artikel 6.
ARTIKEL 6 BETALING VAN DE DEELNAMEKOSTEN
De deelnamekosten bedragen per zondag, dat wordt deelgenomen:
- voor een kraampje op het Kazerneplein: 15 EURO
De verschuldigde deelnamekosten dienen volledig te zijn vereffend ten laatste vier
werkdagen voor de betreffende zondag.
De betaling dient te geschieden door overschrijving op rekening 001-5718836-83
(BIC = GEBABEBB; IBAN = BE 14 0015 7188 3683) t.n.v. Boekendorp vzw.

Bij niet of laattijdige betaling van de deelnamekosten heeft Boekendorp vzw het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, waarbij de deelnamekosten alsnog
volledig verschuldigd blijven.

Artikel 7 MATERIAAL
De deelnemer of standhouder krijgt voor de in artikel 6 vermelde prijs ter beschikking:
- een plaats van 4 meter; - twee tafels (2 x 0,7 m); - een stoel.
Alle materiaal dat door Boekendorp vzw ter beschikking of in huur wordt gegeven, dient
door de deelnemer of standhouder in goede staat te worden teruggegeven bij het
verlaten van het terrein.
Het is de deelnemer of standhouder toegelaten om met eigen materiaal zijn stand verder
in te richten. Het gebruik van tenten is niet toegelaten. Parasols zijn wel toegestaan.
Artikel 8 ANNULATIE
Indien de deelnemer of standhouder zijn reservatie annuleert of zijn standplaats niet
heeft ingenomen ten laatste op het in artikel 9 vermelde uur, blijven de aangerekende
deelnamekosten volledig verschuldigd.
Artikel 9 AANKOMST
De deelnemer of standhouder dient ten laatste op het terrein aanwezig te zijn om 9:30
uur.
Indien de deelnemer of standhouder om 9:30 niet op het terrein aanwezig is, kan Lillo
Boekendorp vzw vanaf dat moment vrij beschikken over de niet ingenomen plaatsen en
deze aan een andere deelnemer of standhouder toewijzen of ze zelf in gebruik nemen.
Artikel 10 LEVERING EN OPHALING VAN MATERIAAL
Het aanbrengen en opstellen van standen en materiaal kan gebeuren tot uiterlijk 9:30
uur. Vanaf dat moment is het uitdrukkelijk verboden nog voertuigen binnen de
afgebakende tentoonstellingsruimte te brengen of te parkeren.
Alle voertuigen die zich tussen 9:30 en 18:00 uur, zonder toelating van de organisatie,
op het afgebakende terrein bevinden, zullen op kosten van de eigenaars worden
weggesleept.
Het ontruimen van de standen dient te gebeuren vanaf 17:00 uur en uiterlijk beëindigd
te zijn om 19:00 uur.
Artikel 11 VERKEERSREGLEMENT
Vermits het evenement plaatsvindt op de openbare weg en/of op publiek domein en/of
publieke inrichtingen, gelden de algemene verkeersregels, alsook de regelgeving met
betrekking tot het gebruik van de openbare weg en de toegang tot publieke inrichtingen
en domeinen, zoals opgenomen in de Code van Gemeentelijk Politiereglementen van de
Stad Antwerpen.
Artikel 12 VEILIGHEID EN ALGEMENE ORDE

Elke deelnemer of standhouder verbindt zich ertoe zich te houden aan de regels en
voorwaarden inzake algemene veiligheid, brandveiligheid, milieunormen en alle bevelen
en richtlijnen die door de ordediensten of de organisatie op dat vlak worden opgelegd.
In het bijzonder :
•

dient een doorgang van 4 meter te worden gewaarborgd voor de
veiligheidsdiensten.

is het verboden te parkeren in de Vestingstraat en op de weg rond het
Kazerneplein (vesting, Officierswoningen, Kazematten en Landshuis).
Voor gebruik en toegang zijn enkel die ruimten en oppervlakten ter beschikking, zoals die
in de overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en de Boekendorp vzw zijn voorzien.
Deze overeenkomst ligt ter inzage van elke deelnemer of standhouder bij de heer
Philippe Van Iersel, Zandvlietse Dorpstraat 194, 2040 Antwerpen-Zandvliet.
•

Artikel 13 VERZEKERINGEN
Elke deelnemer of standhouder dient in regel te zijn met alle voor dergelijk evenement
wettelijke verplichte verzekeringen.
Artikel 14 VERGUNNINGEN
Elke deelnemer of standhouder dient, indien nodig, in het bezit te zijn van de nodige
vergunningen voor deelname aan of uitvoering van activiteiten in het kader van ‘Lillo
Boekendorp’.
Artikel 15 AUTEURSRECHTEN
Elke deelnemer of standhouder dient zich in regel te stellen met alle regels en
voorwaarden voor het gebruik of de publicatie, in de meest ruime zin, van
auteursrechterlijk beschermde werken.
Artikel 16 AFVAL
Bij het verlaten van het terrein dient elke deelnemer of standhouder zijn afval mee te
nemen en mogen in geen geval resten of vuilniszakken worden achtergelaten.
Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID
Boekendorp vzw kan als organisator nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen, rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan of diefstal van voertuigen of ten
toon gestelde waren.
Boekendorp vzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld, indien de voorstelling,
presentatie of verkoop van beschermde of niet toegelaten werken als inbreuken zou
worden beschouwd door de overheid, de ordediensten of eigenaars.
Artikel 18 BETWISTINGEN
Alle betwistingen aangaande de toepassing van dit reglement zullen beslecht worden
door de Raad van Bestuur van de Boekendorp vzw bij gemotiveerde beslissing.

Artikel 19 Standplaats
Het is niet toegelaten om standen in een U vorm in te richten, zodanig dat de bezoeker
steeds op de grasmat loopt.
Het is de bedoeling dat de stand wordt opgesteld in de looprichting van het wandelpad
zodat de bezoeker niet op het gras wandelt.

