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WINTERWAKKER 

DEELNAMEFORMULIER KERSTMARKT / 17 DECEMBER 2022 
 
Deelnemer 
 

 
Organisatie :  
Naam contactpersoon :  
Adres :  
Telefoon : 
E-mail :  
 

 
Deelname 
 

 
Vink aan 
 O  Wij willen een stand op de verenigingenmarkt. 
 O  Wij hebben een idee/activiteit die past binnen het thema WinterWakker. 
 O  Wij willen als vrijwilligers meewerken aan dit feest. 
 

 
Actie 
 

 
Beschrijf hier kort de inhoud van uw stand of idee. 
 
 
 

 
Materiaal 
 

 
Voor de organisatie van onze activiteit vragen wij 
 O  aantal tenten:  
 O  aantal tafels:  
 O  aantal stoelen:  
 O  Wij wensen stroom te gebruiken.  
 

 
Bij deze bevestigen wij 
- mee te willen werken aan de Kerstmarkt (tijdens WinterWakker) op zaterdag 17 december 2022. 
- kennis te hebben genomen van de richtlijnen rond deelname (zie achterzijde van dit formulier). 

 
Naam + handtekening 
 
………………………………… 

 
Stuur dit formulier ten laatste maandag 7/11 door naar cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be. 
Begin november nemen wij contact op om uw deelname te bevestigen. 

 
Meer info: Cultuurantenne Ekeren, 252cc, Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren,  

tel. 03 292 67 36, cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be 
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SPELREGELS 
 
1) Timing 
De Kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 17 december 2022 in het Veltwijckpark te Ekeren. De Kerstmarkt loopt van 
13 tot 21 uur. De site wordt ingericht tussen 10 en 12 uur. 
 
2) Deelnemersbijdrage 
Als vereniging of handelaar kan je gratis deelnemen aan dit evenement. Inkomsten zijn 100% voor de 
vereniging/handelaar. 
 
3) Veiligheid 
Veiligheid boven alles. Het district staat in voor de toewijzing van de plaatsen aan de standhouders. Gezien de 
complexiteit van dit evenement, gelieve de plek alsook de timing van op- en afbouw te respecteren. Als 
vereniging/handelaar bent u verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteit. Gelieve u dan ook stipt te 
houden aan de afspraken gemaakt via het deelnameformulier en aan deze spelregels. Het district is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misdrijven, gepleegd 
door derden. De standhouder dient in haar eigen verzekeringen te voorzien. 

 
4) Milieuzorg 
Als district dragen wij zorg voor ons openbaar domein. Als standhouder bent u zelf verantwoordelijk voor de netheid 
van de plaats die u gebruikt. Gebruik daarom zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal en laat uw locatie na afloop 
netjes achter. Indien dit niet het geval is, zal u uw aandeel in de kostprijs van het opkuisen doorgerekend worden 
(ongeveer €150). Omstreeks 21 uur verzoeken wij u om de stand opgeruimd achter te laten. 

 
5) Neutraliteit 
Als openbaar bestuur garanderen wij objectiviteit en neutraliteit. Dit wordt ook verwacht van alle deelnemers aan 
de activiteit. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om politieke, religieuze of levensbeschouwelijke boodschappen 
of slogans te verspreiden in uw stand of tijdens uw activiteit. 

 
6) Brandveiligheid 
Als standhouder moet u de richtlijnen over brandpreventie stipt volgen. Toestellen die u gebruikt om eten of warme 
dranken te serveren, moeten zich in perfecte staat bevinden en vooraf gecontroleerd zijn op veiligheid. Meer 
informatie hierover kan u vragen via cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be. De richtlijnen zullen vooraf per 
aparte mail aan elke deelnemer worden bezorgd. 

 
7) Overmacht 
Als de kerstmarkt niet kan plaatsvinden, om welke reden dan ook, kan het district niet aansprakelijk gesteld worden. 
De vereniging/handelaar is zelf verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de eigen activiteit. Indien u niet 
aanwezig kan zijn, gelieve ons tijdig te verwittigen. 
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