
Beste kraamhouder, 

 

Leuk dat u deelneemt als kraamhouder aan de Doelenkerstmarkt 2019 die plaats vindt op 

zondag 15 december 2019 van 12.00u tot 17.00u. 

Onderstaand leest u de regels ten aanzien van deelname aan de Doelenkerstmarkt. 

 

Huisregels voorafgaand aan de Doelenkerstmarkt: 

1. De Doelenkerstmarkt vindt plaats op de Molenstraat, Doelenstraat, Grotestraat Noord 

(tussen de splitsing met de Doelenstraat en de Oranjestraat), Oranjestraat, 

Ootmarsumsestraat (vanaf Gezondheidscentrum de Graven Esch tot en met de 

Oranjestraat). 

2. U moet de kosten voor het huren van een kraam vóóraf per bank hebben voldaan. Als 

de betaling niet voor 1 december is voldaan, komt de aan u toegekende kraam te 

vervallen. 

3. Gedurende de Doelenkerstmarkt is het koopzondag en is er sprake van vrij parkeren, 

ook voor u als kraamhouder, in de binnenstad op de aangegeven parkeerplekken. De 

parkeergarages zijn dan ook gratis toegankelijk. 

4. Bij elke aanrijroute staan mensen van de organisatie op post, bij deze post dient u uw 

plaatsbewijs te tonen en verdere instructies te volgen. 

5. Het inschrijfnummer dat u van ons ontvangt, is tevens uw kraamnummer. De 

bezetting van een andere kraam dan aan u toegekend, is niet toegestaan. 

 

Huisregels tijdens de Doelenkerstmarkt: 

1. Vanaf 9.00 uur is het mogelijk uw kraam in gebruik te nemen. Eerdere ingebruikname 

is niet toegestaan. Wanneer de kraam niet in gebruik wordt genomen vóór 10.30 door 

de hiertoe bevoegde persoon, komt de aan u toegekende kraam te vervallen. 

2. Auto’s worden tot 10.00 uur toegelaten om te laden en te lossen. Hierna dienen de 

straten autovrij te zijn. Na afloop van de Doelenkerstmarkt, 17.00u, worden auto’s 

weer toegelaten op het terrein van de Doelenkerstmarkt. 

3. U MAG UW KRAAM NIET EERDER ONTRUIMEN DAN 17.00u.  

4. Uw kraam is aangegeven met een nummer. Uw kraam is 4 meter breed. Het 

overschrijden van deze ruimte is NIET toegestaan of u dit moet toegezegd zijn bij uw 

aanmelding tegen de gestelde vergoeding. De kraam mag in verband met geldende 

veiligheidsregels NIET verschoven of verplaatst worden. 

5. Er is verlichting aanwezig in uw kraam. 

6. Ingangen van winkels en publieke gelegenheden dienen minimaal 1,5 meter vrije 

doorgang te hebben. 

7. Het is niet toegestaan pinnen in de bestrating te slaan of de straat op een andere 

manier te beschadigen. 



8. U mag geen elektrische kacheltjes/heaters of anderszins elektrische apparaten 

gebruiken bij uw kraam. Voor bakken en braden gelden er beperkte mogelijkheden, 

zie de bijlage bakken en braden als u zich heeft aangemeld voor een kraam met bak en 

braad functie. 

 

Algemene regels: 

1. De houder van het toegezonden kraambewijs (emailbevestiging) dient deze te allen 

tijde te kunnen tonen aan de organisatie of een daartoe bevoegd toezichthouder. 

Indien u hiertoe niet in staat bent, dient u de Doelenkerstmarkt te verlaten. 

2. De verkoop van alcoholische dranken is alleen toegestaan als u hiervan vooraf, dus 

tijdens inschrijving voor een kraam, melding heeft gemaakt. Verkoop van andere 

verdovende middelen is ten strengste verboden. 

3. Bij de verkoop van etenswaren dient u aan de eisen van de Keuringsdienst van Waren 

te voldoen, u bent hiervoor zélf verantwoordelijk! 

4. Afval dient u zélf, na afloop van de Doelenkerstmarkt, mee naar huis te nemen. Blijft 

het afval bij de kraam liggen, dan zal de organisatie de schoonmaakkosten bij de 

huurder van de kraam in rekening brengen. 

5. Eventuele aanwijzingen van de politie, brandweer, toezichthouders en de organisatie 

dienen per direct te worden opgevolgd. Indien u hieraan geen gehoor geeft, kunt u 

van de Doelenkerstmarkt worden verwijderd en zal uw inschrijving worden 

ingetrokken. U kunt in dit geval géén (financiële) claim indienen bij de organisatie voor 

de gemaakte kosten! 

6. Het Rode Kruis heeft 2 vrijwilligers ingezet om tijdens de Doelenkerstmarkt EHBO te 

verrichten op het evenemententerrein. De EHBO-ers hebben hun Centrale Post op de 

Doelenkerstmarkt zullen zich ook verplaatsen over de Doelenkerstmarkt.   

7. Stichting Rondje Noord is de organisator van de Doelenkerstmarkt en uit dien hoofde 

aanspreekbaar voor de verhuur van de kramen binnen het evenemententerrein (zie 

punt 1), kramen worden alleen verhuurd via inschrijving op de website 

www.doelenkerstmarkt.nl 

 

 

 

  

http://www.doelenkerstmarkt.nl/


Aanvullende eisen voor de verkoop van alcohol en bakken en braden. 

Als u heeft aangegeven alcohol te willen verkopen en/of te gaan bakken en braden op de 

Doelenkerstmarkt dan zijn er een aantal aanvullende eisen en veiligheidsregels gesteld, waar 

wij als organisatie, samen met politie en brandweer, tijdens de schouw op zullen controleren.  

Wij verzoeken u dringend om hieraan voldoende aandacht te schenken. 

U moet uw kraam uiterlijk 11.00u helemaal hebben ingericht opdat de politie en brandweer uw 

kraam op de gestelde veiligheidseisen kan controleren tijdens de schouw.  

Indien u niet op tijd klaar bent met het installeren van de hieronder genoemde bak en braad 

faciliteiten en dergelijke en de schouw dientengevolge niet naar behoren kan plaatsvinden, 

kan uw deelname aan de Doelenkerstmarkt worden geweigerd en uw inschrijving worden 

ingetrokken.  

U kunt in dit geval géén (financiële) claim indienen bij de organisatie voor de gemaakte kosten. 

Verkoop alcohol: 

1. De verkoper moet te allen tijde ouder zijn dan 18 jaar. 

2. Het is alleen toegestaan alcohol te verkopen aan klanten boven de 18 jaar. 

3. U bent verplicht om altijd om het ID te vragen bij verkoop onder de 25 jaar. 

4. U moet deze regels zichtbaar tonen aan uw kraam (bijgevoegd formulier printen, 

meenemen en ophangen!). 

5. Uitschenken in papieren bekers, glaswerk is niet toegestaan! 

Bak en braad: 

1. Bij iedere bak en braadkraam moet een brandblusser met een inhoud van minimaal 6 
kg of 6 l blusstof (geschikt voor het blussen van vetbranden) aanwezig te zijn om een 
eventueel beginnende brand direct te kunnen blussen. 

2. Dit kleine blusmiddel moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn bij de 
kraam, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren; 

3. Zorg voor een blusdeken bij de kraam; 
4. Zorg voor voldoende afstand tussen uw bak- en braadtoestel en de bezoekers; 
5. Zorg voor voldoende afscherming van uw bak- en braadtoestel ten opzichte van de 

bezoekers; 
6. Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas, handelspropaan of – butaan in 

autogastanks voor de voedselbereiding is verboden; 

7. Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming 
bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn 
opgeschroefd; 

8. Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden;  
9. Elke verbindingsslang tussen drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:  

a. Zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of 
textielinlagen 

b. Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren 
c. Vrij en ongespannen zijn aangelegd 
d. Zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuur 

invloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen; 



10. De gasslang, het leidingsysteem en de toebehoren moeten steeds in goede staat van 
onderhoud verkeren; 

11. Gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend 
geldig keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, 
meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden zijn verboden; 

12. Uw gasinstallatie moet veilig geïnstalleerd zijn; 
13. De gasflessen moeten geventileerd staan; 

14. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het toestel 

niet boven 200°C kan oplopen; 

15. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,10 meter buiten de 
toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte 
slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn 
geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed; 

16. Uw zelf meegebrachte apparatuur mag, in totaal, niet meer dan 16 Ampère / 3500 Watt 
afnemen! 

17. Bij de verkoop van etenswaren dient u aan de eisen van de Keuringsdienst van Waren 
te voldoen, u bent hiervoor zélf verantwoordelijk! 

18. U zorgt zelf voor een afvalcontainer bij uw kraam. Het afval neemt u ten allen tijde na 
afloop van de Doelenkerstmarkt ZELF mee naar huis. Blijft het afval bij de kraam 
liggen, dan zal de organisatie de schoonmaakkosten bij de huurder van de kraam in 
rekening brengen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie van de Doelenkerstmarkt. 

info@doelenkerstmarkt.nl 

Wij wensen u een hele fijne, gezellige dag toe met een goede verkoop! 

Volg ons op Facebook en www.doelenkerstmarkt.nl voor de laatste nieuwtjes. 

 

 

 

 

mailto:info@doelenkerstmarkt.nl
http://www.doelenkerstmarkt.nl/

