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Reglement Dorpsdag Wuustwezel 

 
 
Artikel 1. Dorpsdag te Wuustwezel 
 
Ieder jaar wordt in Wuustwezel-centrum een dorpsdag georganiseerd ter bevordering van de gezellige 
sfeer, het gemeenschapsleven en de commerciële activiteiten in de gemeente Wuustwezel. Tijdens 
de dorpsdag wordt een belangrijk deel van de Bredabaan in Wuustwezel-centrum gedurende een deel 
van de dag autovrij gemaakt. De organisatie van dit evenement is in handen van het dorpsdagcomité. 
Dit evenement valt onder het tijdelijk politiereglement Dorpsdag Wuustwezel. 
 
Het dorpsdagcomité kan gecontacteerd worden via: 
 
Dienst Lokale Economie 
Gemeente Wuustwezel 
Tel. 03 690 46 13 
 
economie@wuustwezel.be  
 
Tijdens de Dorpsdag zelf is het dorpsdagcomité tussen 08.00 uur en 19.00 uur bereikbaar in het 
Dorpsdagsecretariaat, garage naast Belfius, Bredabaan 425c, tel. 03 690 46 13. 
 
Artikel 2.  Begripsomschrijvingen 
 
2.1.  Dorpsdag: jaarlijks evenement in Wuustwezel-centrum ter bevordering van het 

gemeenschapsleven en de commerciële activiteiten. (hierna de Dorpsdag) 
 
2.2. Dorpsdagcomité: het dorpsdagcomité organiseert, in samenwerking met het gemeentebestuur 

Wuustwezel, de jaarlijkse dorpsdag. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur (als minderheid aanwezig), vrijwilligers, handelaars, ondernemers en 
afgevaardigden van gemeentelijke adviesraden. Het dorpsdagcomité wordt voorgezeten door 
de bevoegde schepen en de ambtenaar lokale economie treedt op als secretaris. (hierna het 
dorpsdagcomité) 

 
2.3. Parcours: het gedeelte van de straat waarop de Dorpsdag georganiseerd wordt. Het 

dorpsdagcomité bepaalt, in overleg met het gemeentebestuur, het parcours. De Bredabaan in 
Wuustwezel-centrum vanaf kruispunt Biest tot en met kruispunt Slijkstraat behoort tot het 
parcours. (hierna het parcours)  

 
2.4. Standplaats: de door het dorpsdagcomité aan de deelnemer ter beschikking gesteld en/of 

verhuurde plaats op het parcours. De oppervlakte wordt weergegeven in lopende meters en/of 
gevellengte ten opzichte van de straat. De diepte van de standplaats wordt bepaald door de 
veiligheidsvoorschriften en/of feitelijke situatie. Er dient minstens 1 meter vrije doorgang te zijn 
tussen de gevel en de stand. (hierna de standplaats) 

 
2.5. Deelnemer: iedere handelaar, uitoefenaar van een vrij-beroep, ondernemer of vereniging die 

deelneemt aan de Dorpsdag. (hierna de deelnemer) 
 
2.6. Inschrijvingsgeld: het totale bedrag dat de (kandidaat)-deelnemer dient te betalen om aan de 

Dorpsdag deel te nemen. Het inschrijvingsgeld bestaat minstens uit de standplaatsvergoeding 
volgens dit reglement. Het dorpsdagcomité kan, op basis van dit reglement, bijkomende 
vergoedingen/bijdrage toevoegen. (hierna het inschrijvingsgeld) 

 
2.7. Vereniging: onder vereniging wordt in dit reglement verstaan een organisatie die leden kent en 

bepaalde niet-commerciële en niet-politieke doelen nastreeft en waarvan de maatschappelijke 
zetel gevestigd is in Wuustwezel of die een vestiging in Wuustwezel heeft.  

 (hierna de vereniging) 
 
Artikel 3.  Datum en duurtijd 
 
3.1.  De Dorpsdag gaat door op zondag 24 september 2017 en is voor de bezoekers toegankelijk 

van 12.00 uur tot 18.00 uur. De deelnemers dienen hun op de bezoekers gerichte activiteiten tot 
deze uren te beperken. 
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Artikel 4.  Wie kan deelnemen? 
 
4.1. Iedere vereniging, handelaar, ondernemer en uitoefenaar van een vrij beroep die onderhavig 

reglement aanvaardt, het inschrijvingsgeld betaald heeft en die aanvaard wordt door het 
dorpsdagcomité, kan deelnemen aan de Dorpsdag. 

 
4.2. Verenigingen, handelaars, ondernemingen of uitoefenaars van een vrij-beroep die in 

Wuustwezel gevestigd zijn, er een uitbatingspunt hebben of er hun maatschappelijke zetel 
hebben, kunnen bij voorrang deelnemen aan de Dorpsdag. 

 
4.3. Een kandidaat-deelnemer kan slechts aanvaard worden indien hij/zij ingeschreven is bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen.  Deze bepaling is niet van toepassing voor verenigingen. 
 
4.4. Een kandidaat-deelnemer met een vast uitbatingspunt op het parcours, kan, inzoverre hij/zij op 

reglementaire wijze ingeschreven heeft en het inschrijvingsgeld betaald heeft, slechts door het 
dorpsdagcomité van deelname uitgesloten worden wanneer deze kandidaat-deelnemer: 

 
- op de standplaats hoofdzakelijk een andere activiteit wil uitvoeren en/of andere producten wil 

verkopen en/of wegschenken dan gebruikelijk in het betreffende uitbatingspunt; 
- en/of na uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van de veiligheidsdiensten (o.a. brandweer, politie) 

tegen de eventuele deelname; 
- en/of wanneer de kandidaat-deelnemer een andere locatie wenst dan de standplaats voor 

zijn/haar uitbatingspunt op het parcours; 
- en/of om redenen van openbare orde; 
- en/of het niet naleven van het reglement en de richtlijnen van het dorpsdagcomité, de 

hulpdiensten en de seingevers. 
 
4.5. Indien het dorpsdagcomité zou besluiten een kandidaat-deelnemer niet te aanvaarden, hoeft zij 

deze weigering niet te motiveren (m.u.v. van hetgeen vermeld werd in punt 4.4) en is er geen 
beroep mogelijk tegen deze beslissing. 

 
Artikel 5.  Inschrijving 
 
5.1.  Om te kunnen deelnemen, moet de kandidaat-deelnemer het digitaal inschrijvingsformulier, dat 

te vinden is op de website van de gemeente Wuustwezel, volledig invullen en dit ten laatste op 
15 augustus 2017. Na deze datum zal geen vraag tot deelname meer aanvaard worden. 

 
Alvorens het inschrijvingsformulier te kunnen verzenden, dient de kandidaat-deelnemer het 
reglement en het politiereglement uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden door het 
aanvinken van het overeenstemmende vak “Ja, ik ben akkoord” op het inschrijvingsformulier. 

 
 Na het versturen van het correct ingevulde inschrijvingsformulier wordt een ontvangstbewijs 

overgemaakt aan de kandidaat-deelnemer met bepaling van het inschrijvingsgeld en verdere 
gegevens om de betaling uit te voeren. De kandidaat-deelnemer heeft tot 20 augustus 2017 de 
mogelijkheid om het inschrijvingsgeld volledig over te maken op de rekening van het 
Dorpsdagcomité en dit met de vermelding van de naam van de kandidaat-deelnemer. Pas na 
ontvangst door het dorpsdagcomité van het inschrijvingsformulier en het uitvoeren van de 
betaling is de vraag tot deelneming definitief. Indien er na het verstrijken van de periode geen 
betaling ontvangen werd, heeft het dorpsdagcomité het recht de vraag tot deelneming als 
onbestaande te beschouwen. 

 
5.2.  De kandidaat-deelnemer zal ten laatste op 1 september 2017 een bericht ontvangen met de 

vermelding of hij/zij al dan niet een standplaats toegewezen krijgt, het toegewezen aantal 
lopende meters, de locatie van de standplaats en wat de eventuele bijkomende voorwaarden 
zijn. Tegen deze elementen is geen beroep mogelijk. 

 
5.3.  Indien noodzakelijk voor veiligheidsredenen en/of voor de handhaving van de openbare orde, 

kan het dorpsdagcomité de toegewezen locatie nog wijzigen en dit zowel voor als tijdens de 
dorpsdag. 

 
5.4.  Het toekennen door het dorpsdagcomité van een standplaats heeft enkel betrekking op het 

terbeschikkingstellen van de standplaats. 
 
5.5.  De toekenning van een standplaats is slechts geldig voor deze editie en geeft geen recht op 

een standplaats voor de volgende editie. 
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5.6. Onderverhuur, het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen of het (om)ruilen van de 
toegewezen standplaats is verboden. De aanvrager van een standplaats op het 
inschrijvingsformulier is verantwoordelijk voor alles wat aan en in de stand gebeurd.  

 
Artikel 6.  Tarieven deelname 
 
6.1.  Voor deelnemers met een normaal uitbatingspunt op het parcours van de Dorpsdag, bedraagt 

de standplaatsvergoeding 25 euro, wanneer zij de standplaats voor hun normaal uitbatingspunt 
betrekken.  

 
6.2. De deelnemers uit Wuustwezel, anderen dan de handelaars met een uitbatingspunt op het 

parcours van de Dorpsdag, betalen 25 euro voor een standplaats met een lengte van minimaal 
3 meter en maximaal 6 meter. Indien zij extra ruimte willen, betalen zij 10 euro per 
aangevraagde en toegekende bijkomende lopende meter. 

 
6.3. De deelname voor de verenigingen uit Wuustwezel is kosteloos, tenzij zij op hun standplaats 

drank en/of eten verkopen en/of schenken en/of serveren (al dan niet kosteloos). In dat geval 
bedraagt de standplaatsvergoeding 25 euro per standplaats. 

 
6.4. Voor andere deelnemers bedraagt de minimale standplaatsvergoeding 50 euro voor een 

standplaats van 6 meter, en 10 euro per aangevraagde en toegekende bijkomende lopende 
meter. 

 
6.5. Met uitzondering van de handelaars op het parcours, die inschrijven voor hun eigen 

gevelbreedte, worden alle andere standplaatsen toegewezen door het dorpsdagcomité. 
 
Artikel 7.  Annulatie van de inschrijving 
 
7.1.  Een (aanvraag tot) inschrijving moet geannuleerd worden via economie@wuustwezel.be.  
 Ingeval van annulatie voor 1 september 2017 kan het dorpsdagcomité beslissen slechts 50 % 

van het inschrijvingsgeld terug te betalen. Ingeval van annulatie na 1 september 2017 kan het 
dorpsdagcomité beslissen dat het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd blijft. Het 
dorpsdagcomité hoeft haar beslissing niet te motiveren. 

 
Artikel 8.  Activiteit van de standplaats 
 
8.1.  Op het inschrijvingsformulier dient de deelnemer gedetailleerd te vermelden welke activiteiten 

(verkoop, animatie, …) tijdens de Dorpsdag op de standplaats zullen plaatsvinden en het aantal 
meter dat men gaat benutten. Indien deze activiteit geheel of gedeeltelijk bestaat uit de verkoop 
van producten (hierbij inbegrepen het schenken en/of serveren van dranken en/of eten), 
moeten deze producten uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier vermeld worden. Het is niet 
toegestaan andere producten te verkopen en/of kosteloos weg te schenken (hierbij inbegrepen 
het schenken en/of serveren van drank en/of eten) dan door de deelnemer vermeld op het 
inschrijvingsformulier en als zodanig geaccepteerd door het dorpsdagcomité. 

 
8.2.  Handelaars, ondernemers en vrije beroepen worden geacht die producten/diensten aan te 

bieden en/of te promoten die ze normaal in hun exploitatie aanbieden. Indien hun eigen 
exploitatie verband houdt met voeding en/of drank mag de handelaar/ondernemer deze zaken 
aanbieden. 

 
8.3.  Het dorpsdagcomité is gerechtigd goederen van de dorpsdag te (laten) verwijderen die niet als 

zodanig door de deelnemer op het inschrijvingsformulier vermeld werden en zo aanvaard 
werden door het dorpsdagcomité. 

 
8.4.  Deelnemers die drank verkopen, schenken of serveren aan bezoekers van de dorpsdag dienen 

de bepalingen van de Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 
november 1939 scrupuleus na te leven. Het is verboden om alcoholische dranken aan -16 
jarigen en niet gegiste alcoholische dranken aan -18 jarigen te schenken. 

 
 Wanneer het dorpsdagcomité vaststelt dat de deelnemer tot overmatig drankgebruik aanzet 

en/of de bepalingen van de Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 
november 1939 niet naleeft en/of onvoldoende maatregelen neemt om de veiligheid en het 
comfort van de bezoekers en andere deelnemers te garanderen, is het dorpsdagcomité 
gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen te nemen en/of kan de deelnemer onmiddellijk 
uitgesloten worden van verdere deelname. 
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8.5.  Tijdens de Dorpsdag is het gebruik van eigen muziekbedeling of eender welke andere 
geluidsbron verboden tenzij na een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het dorpsdagcomité 
en wordt enkel aan demonstrerende verenigingen toegekend. De deelnemer die dergelijke 
toelating gekregen heeft, dient er wel voor te zorgen dat de omwonende(n), bezoekers van de 
Dorpsdag én andere deelnemers op geen enkele wijze hinder ondervinden van deze muziek 
en/of geluidsbron.  Indien het dorpsdagcomité één of meerdere klachten ontvangt, heeft zij het 
recht alle noodzakelijke maatregelen te nemen (hierbij inbegrepen het intrekken van de 
toelating, het verwijderen de deelnemer) om de hinder te laten stoppen.  

 
8.6.  Er mag geen politieke propaganda gevoerd worden op de dorpsdag. Deelnemers die dit verbod 

negeren, kunnen door het dorpsdagcomité met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van 
verdere deelname. 

 
8.7. Flyeren op het parcours van de dorpsdag is niet toegelaten.  
 
Artikel 9.  Wettelijke vereisten, vergunningen, verzekeringen, … 
 
9.1.  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen van de 

overheid (zonder limitatieve beperking): brandweervoorschriften, Wet op de Handelspraktijken, 
Economische wetgeving, BTW-wetgeving, namaakbestrijding, Sociale wetgeving, 
hygiënevoorschriften, alcoholwetgeving, politiereglement, … 

 
9.2.  Ambulante verkopers zijn verantwoordelijk voor hetgeen wat zij verkopen en vallen onder de 

hygiënewetgeving. Het federaal voedselagentschap voert ook op markten en braderijen 
controles uit. 

 
Artikel 10.  Voertuigen 
 
10.1.  Tussen 08.00 uur en 11.30 uur en tussen 18.15 uur en 20.00 uur mogen voertuigen 

(inbegrepen aanhangwagens) enkel op het parcours mits het bezit van de kaart “Vrije 
doorgang”. Deelnemers die een dergelijke kaart nodig hebben, dienen dit te vermelden op het 
inschrijvingsformulier. Per deelnemer kunnen er maximaal 2 kaarten “Vrije doorgang” verstrekt 
worden. Het is verplicht de nummerplaat en een gsm-nummer van de contactpersoon ter 
plaatse op te geven op het inschrijvingsformulier. De kaart “vrije doorgang” moet zichtbaar 
achter de voorruit geplaatst worden. 

 
10.2.  Om 11.30 uur moeten alle voertuigen van het ganse parcours verwijderd zijn. (met uitzondering 

van hetgeen bepaald in artikel 11.5). 
 
Artikel 11.  Opbouw van de standplaats 
 
11.1. De deelnemers mogen de opbouw van hun stand pas starten de dag van de dorpsdag en dit 

vanaf 08.00 uur en na toelating van het dorpsdagcomité. 
 
11.2.  De toegewezen plaatsen dienen stipt te worden nageleefd. Niet-naleving hiervan kan leiden tot 

een onmiddellijke uitsluiting. 
 
11.3.  De deelnemer is verplicht zelf zijn/haar standplaats in te richten en een eigen kraampje te 

voorzien. Het dorpsdagcomité zorgt niet voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, …) 
op de standplaats. Indien noodzakelijk voor de uitbating van de standplaats, moet de deelnemer 
zelf zorgen voor deze nutsvoorzieningen. 

     
11.4. Iedere deelnemer is verplicht aan zijn standplaats voldoende vuilniszakken/vuilnisbakken te 

voorzien en deze tijdens de ganse dorpsdag bruikbaar te houden. (dit betekent o.a. niet overvol, 
niet verwijderd, …) Het afval dient men zelf mee naar huis te nemen. 

 
11.5.  Het gebruik van stilstaand rollend materiaal  (bv. aanhangwagens, trailers, auto’s, 

vrachtwagens) op het parcours tussen 11.30 uur en 18.00 uur is slechts toegelaten wanneer dit 
materiaal absoluut nuttig en noodzakelijk is voor de uitbating van de standplaats én is 
onderworpen aan de schriftelijke toestemming (kaart “Vrij parkeren”) vanwege het 
dorpsdagcomité. De kaart “Vrij parkeren” moet aangevraagd worden op het 
inschrijvingsformulier. Het dorpsdagcomité hoeft een weigering niet te motiveren. Voertuigen 
die zich na 11.30 uur en zonder kaart “vrij parkeren” nog op het parcours bevinden, kunnen op 
politiebevel weggesleept worden en dit ten laste van de overtreder. 
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Artikel 12.  Veiligheid 
 
12.1.  De deelnemer moet ervoor zorgen dat alle constructies op de standplaats correct zijn opgesteld 

en verankerd zijn. 
 
12.2.  Kabels en dergelijke op de standplaats moeten op dergelijke wijze geplaatst worden dat de 

veiligheid van de bezoekers gegarandeerd is. 
 
12.3.  Het gebruik van benzine, gasflessen, brandbare materialen, … moet verplicht vermeld worden 

bij de aanvraag en moet aan de wettelijke normen voldoen: 

a) De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed 
vakmanschap zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand 

en degelijk is beschermd ter voorkoming van ongevallen  
b) De voorraad gasflessen aanwezig nabij de installatie mag maximaal een dagvoorraad zijn. 

c) In de directe nabijheid van de installatie op gas dient minstens één snelblustoestel aanwezig 

te zijn met een capaciteit van 1 bluseenheid; dit kan een toestel 6 kg ABC poederblusser of 
een 6 l AB waterschuimblusser zijn. 

d) Gasinstallaties met flexibele verbindingen zijn toegestaan wanneer volgende zaken in acht 
genomen worden: 

 - slangen voor ontspannen gas zijn oranje, maximaal 2 meter lang, mogen niet ouder zijn 
dan 2 jaar en moeten een fabricagedatum vermelden; deze slangen worden vervangen 

zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn, 

 - de slangen voor ontspannen gas worden steeds vastgemaakt met slangenklemmen op een 
slangenpilaar, 

 - slangen voor niet-ontspannen gas (voor onderling verbinden van de gasflessen) zijn zwart, 
maximaal 1 meter lang en beschikken over voorgemonteerde koppelstukken; deze slangen 

mogen niet ouder zijn dan 5 jaar en dienen een vervaldatum te vermelden. 

Voor de aanvang van de Dorpsdag worden de installaties door de brandweer gecontroleerd.  
Het dorpsdagcomité neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid. 

 
12.4.  De hydranten (aansluitpunten voor de brandweer) moeten steeds bereikbaar blijven. Dit 

betekent o.a. dat de hydranten nooit bedekt of toegedekt worden met materiaal van de 
deelnemer. 

 
12.5.  Op het ganse parcours dient een vrije doorgang van minstens 4 meter gegarandeerd te worden 

waarbij de rijvakken van de Bredabaan volledig vrij blijven. Tussen de achterkant van de 
standplaats en de gevel moet minstens 1 meter vrij blijven.  

 
12.6  Zijstraten van de Bredabaan dienen te allen tijde vrij te blijven. 
 
Artikel 13.  Afbraak van de standplaats 
 
13.1.  De deelnemers mogen de afbraak van constructies op hun standplaats pas starten vanaf 18.00 

uur. De standplaats moet ten laatste om 20.00 uur volledig ontruimd zijn.  
 
13.2.  Horeca-zaken met een vaste uitbating langs het parcours, mogen het eigen vaste en bestaande 

terras voor de zaak laten staan. Zij staan echter zelf in voor de opkuis hiervan. 
 
13.3. Indien de standplaats niet tijdig is ontruimd, is het dorpsdagcomité gerechtigd aanwezige 

goederen, materialen, constructies, verpakkingen, … van de deelnemer te doen verwijderen 
en/of op te slaan, dit alles op kosten van de deelnemer.  

 
13.4.  De standplaats dient proper achtergelaten te worden. De deelnemer is verplicht zijn/haar afval 

(hierbij uitdrukkelijk inbegrepen verpakkings- en/of verbruiksmateriaal, papier en karton) op te 
ruimen en mee te nemen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is het dorpsdagcomité 
gerechtigd de kosten voor het verwijderen van het afval op de deelnemer te verhalen. 

 
13.5.  Na het verlaten van de standplaats dient deze zich in de oorspronkelijke staat (d.w.z. de staat 

waarin de standplaats zich bevond voordat de deelnemer de standplaats in gebruik nam) te 
bevinden. Het herstellen van eventuele beschadigingen (in de ruimste zin van het woord) zal 
doorgerekend worden aan de deelnemer. De deelnemer ziet uitdrukkelijk af van een 
tegensprekelijke expertise voor de schadevaststelling en voor de schadebepaling. 
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Artikel 14.  Aansprakelijkheid 
 
14.1.  Het dorpsdagcomité kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor (niet-limitatieve opsomming) 

verlies, schade, diefstal, … aan of van het materiaal en/of koopwaar van de deelnemer en/of 
bedrijfsschade ontstaan bij/door deelname aan de Dorpsdag. 

 
14.2.  Het dorpsdagcomité kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische of andere 

problemen waardoor de uitbating van de stand door de deelnemer niet of slechts gedeeltelijk 
gebruikt kan worden. 

 
14.3.  Indien door omstandigheden (zoals, zonder uitsluiting van andere oorzaken, overmacht, brand, 

oproer, openbare orde, …) of welke andere oorzaak dan ook buiten de wil van het 
dorpsdagcomité de dorpsdag geheel of gedeeltelijk niet zou kunnen worden gehouden en/of 
vroeger dan voorzien beëindigd dient te worden, zal de deelnemer geen aanspraak kunnen 
maken op een gehele of gedeeltelijke teruggave of vermindering van het door hem/haar 
betaalde inschrijvingsgeld. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor elke schade en/of 
aansprakelijkheid bij afgelasting van de dorpsdag, ongeacht de reden hiervan. 

 
14.4.  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn 

personeel dat zich bevindt op of naast het parcours en vrijwaart het dorpsdagcomité hiervan 
uitdrukkelijk. 

 
14.5.  Evenmin is het dorpsdagcomité aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het 

gebruik van de standplaats, door activiteiten op de standplaats, door goederen aanwezig op de 
standplaats of veroorzaakt door de deelnemer en/of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart het 
dorpsdagcomité uitdrukkelijk voor deze schade en/of gevolg. 

 
14.6.  Het dorpsdagcomité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de (eventueel tegenvallende) 

commerciële/financiële resultaten behaald door de deelnemer tijdens de dorpsdag. 
 
14.7.  Door de aanvaarding van dit reglement, vrijwaart de deelnemer de organisatie van vorderingen 

van derden, waaronder de bezoekers van de dorpsdag. 
 
14.8. Het dorpsdagcomité treedt ten opzichte van de deelnemer op als één en ondeelbaar. 
 
Artikel 15.  Algemene bepalingen 
 
15.1.  Het dorpsdagcomité kan, indien de deelnemer onderhavig reglement niet naleeft tijdens de 

dorpsdag, de deelnemer verplichten, naast eventuele andere maatregelen, zijn/haar 
standplaats met onmiddellijke ingang te verlaten. 

 
15.2. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de gevallen 

waarin dit noodzakelijk is. De wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens wordt gerespecteerd. 

 
15.3.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dorpsdagcomité. De deelnemer 

verbindt er zich toe in dergelijke gevallen te houden aan die beslissing. 
 
15.4. Indien het dorpsdagcomité, om welke redenen ook, zou beslissen bepaalde artikelen en/of 

delen van artikelen van dit reglement niet of slechts gedeeltelijk toe te passen, creëert dit geen 
precedent en blijven de andere artikelen en/of delen van artikelen onverkort van toepassing. 

 
15.5. Indien een artikel (geheel of gedeeltelijk) van dit reglement nietig wordt verklaard, zal deze 

nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 
 
15.6. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 
 
15.7.  De deelname aan de Dorpsdag impliceert, door het verzenden van het inschrijvingsformulier, de 

onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement en alle beslissingen van het 
dorpsdagcomité gebaseerd op dit reglement. 

 


