
 
Dienst Kermissen, Markten & Rommelmarkten 
 

1 
 

TOELATINGSAANVRAAG VOOR EEN ROMMELMARKT 

 

1. Gegevens 

a) Organisator (natuurlijke persoon of rechtspersoon) 

Naam van de vereniging (als die er is):  
Naam en voornaam van de contactpersoon:  
Adres van de organisator:  
Telefoonnummer en/of gsm-nummer:  
E-mailadres:  
 

b) Andere verantwoordelijken (aanwezig op het terrein op de dag van het evenement) 

Naam en voornaam:  
Adres:  
Telefoonnummer en/of gsm-nummer:  
E-mailadres:  
 
Naam en voornaam:  
Adres:  
Telefoonnummer en/of gsm-nummer: 
E-mailadres:  
 
2. Gewenste plaats voor het evenement: 

Afsluiting van de volgende straten:  van nr. tot nr. (straat, laan, plein) 
van nr. tot nr. (straat, laan, plein) 
van nr. tot nr. (straat, laan, plein) 

 
3. Gewenste datum en uur voor het evenement: op   /  /     tussen u. en u.  

4. Exact adres van het gebouw waarvoor de container geplaatst wordt:  

 

5. Materiaal van de gemeente dat gratis ter beschikking gesteld wordt (gelieve het gewenste aantal in 
te vullen): 

• Schoonmaakkit die gebruikt wordt door de ambtenaren van het PWA (afhankelijk van het aantal 
ambtenaren van het PWA): ... paar handschoenen, ... borstels, ... schoppen, ... vuilnisbakdragers. 
Standaard: een kruiwagen en een bord (verzamelpunt materiaal) 

• ... dranghekken voor kookpunten (verplicht! Twee tot drie per kookpunt): … 
• De gemeente levert voldoende dranghekken om de straten af te sluiten. 

 
Voorzien voor ... ambtenaren van het PWA (aantal ambtenaren) 
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o Datum en plaats voor de levering en de ophaling van het materiaal door het 

gemeentepersoneel: 

Levering: op , op het volgende adres: 
Ophaling: op , op het volgende adres: 
 

     BIJLAGEN: HEEL BELANGRIJK 

De volgende documenten moet u bij dit formulier voegen: 

o Verplicht: 
• De ingevulde inlichtingenfiche van de DBDMH (bij dit formulier voegen. Wij kunnen u helpen om 

die fiche in te vullen. Aarzel niet om ons te contacteren.) 
• Een kopie van het huishoudelijk regelement van de rommelmarkt 
• Indien mogelijk, maar niet verplicht: een week voor de rommelmarkt een kopie van de kwitantie 

van uw verzekeringsmaatschappij bezorgen voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de organisator. 

• De lijst van andere installaties dan de stands van de braderie of rommelmarkt: barbecue, 
kookpunten, ambulante voedselkramen, animatieactiviteiten (kermis, springkasteel...). Opgelet: 
de gegevens van de uitbaters bij deze lijst voegen. 
 

• Voor braderieën (rommelmarkten gecombineerd met braderieën): een aanvraag voor een 
afwijking van de wekelijkse rustdag voor de handelaars uit de wijk (als het evenement op een 
zondag of een feestdag valt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken u dat u dit formulier ingevuld hebt. Als u moeilijkheden ondervindt om het formulier in 
te vullen, kunt u ons contacteren via e-mail (fmb@etterbeek.brussels) of telefonisch (02 627 23 
24). 
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