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KOEIEMARTREGLEMENT
Artikel 1. Dag, tijd en plaats van de markt
De Koeiemart vindt elk jaar in het centrum van Woerden plaats, op de eerste woensdag na 20 oktober van 8:00
uur tot 17:00 uur.
Artikel 2. Branchering
De marktmeester maakt, op basis van de inschrijvingen, vooraf het marktplan op, en wijst met als
uitgangspunt een grote variëteit aan kramen en standhouders plaatsen toe.
Aan de toegewezen plaats kunnen geen rechten worden ontleend. Ook geeft een toegewezen plaats
geen rechten voor het daaropvolgende jaar.
De marktmeester houdt maximaal 5 plaatsen vrij die buiten de reguliere inschrijving om toegewezen
kunnen worden.
Elke marktexploitant dient zich uitsluitend te beperken tot de verkoop van de artikelen/artikelgroep zoals
vermeld op het inschrijfformulier.
Artikel 3. Volgorde van plaatsing kramen
De volgorde van plaatsing wordt als volgt bepaald:
1. De winkeliers / ondernemers van de gemeente Woerden;
2. De marktexploitanten van de woensdagmarkt;
3. Overige marktexploitanten en particulieren (Woerdense markt), die zich hebben ingeschreven;
4. Politieke partijen;
5. Tot slot de zogenaamde meelopers*.

* Iemand zonder vaste plek op de markt, die zich ’s ochtends meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te
kunnen bezetten.

Artikel 4. Winkeliers/Ondernemers
Ten aanzien van winkeliers/ondernemers geldt dat:
zij alleen aan hun bedrijf aanverwante producten mogen verkopen
zij de kraam niet mogen doorverhuren aan derden. Uitzonderingen zijn mogelijk, uitsluitend in overleg
en met toestemming van de marktmeester
zij recht hebben op één 1 kraam voor hun winkelpand, tegen een gereduceerd tarief;
vooropgesteld dat het pand ruimte laat voor meer kramen, zij een tweede kraam mogen plaatsen, tegen
het normale tarief;
wanneer er geen kraam wordt gehuurd door een ondernemer de lege plaats voor het winkelpand door
de gemeente aan een ander exploitant wordt verhuurd, conform de volgorde van plaatsing van de
kramen, zoals hierboven vermeld. De toegang (maximaal 1,5 meter) tot de ingang van de winkel wordt in
dat geval vrijgehouden.
Artikel 5. Betaling
Marktgelden (zoals vastgesteld in de Verordening Marktgelden), dienen vooraf te worden betaald.
Bij gebreke van betaling kan de standplaats niet worden ingenomen. De locatie wordt pas toegewezen
als de gemeente de betaling tijdig heeft ontvangen.
Wanneer een marktexploitant, in geval van overtreding van een bepaling in onderhavig reglement
verwijderd wordt of wanneer hij afwezig blijft, zal het deelnamegeld in geen geval, geheel noch
gedeeltelijk, worden terugbetaald.
Als er sprake is van een tijdige afmelding (minimaal 2 dagen voor het evenement), dan ontvangt de
marktexploitant het marktgeld terug, minus € 25 administratiekosten (ongeacht het aantal kramen dat hij
heeft gehuurd).
De marktexploitant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adresgegevens, emailadres,
bankrekeningnummer en (mobiele) telefoonnummer.
Artikel 6. Inrichting van de marktkraam
Uitbouwen voor of naast de kramen is niet toegestaan.
Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de
veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet wordt belemmerd, zulks ter beoordeling van de
marktmeester, de toezichthouders, de Boa’s, de Brandweer en de Politie.
Artikel 7. Standplaats
Van het toegewezen aantal meters grondplaats / kramen mag niet worden afgeweken.
De vergunninghouder mag tijdens de markt geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere locatie
dan waarvoor vergunning/toestemming is verleend.
Artikel 8. Het stallen van voertuigen
Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor het aanvangstijdstip van en
gedurende de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
De marktmeester kan ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het
marktterrein niet nadelig beïnvloeden en indien de ruimte daarvoor beschikbaar is. Een verzoek voor een
ontheffing dient op het inschrijfformulier te worden vermeld.
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Artikel 9. Handhaving
Met het toezicht en de handhaving zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester,
toezichthouders, Boa’s, Brandweer en Politie.
Artikel 10. Gedrag op het marktterrein
Het is verboden zich op de Koeiemart te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend,
bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als op enigerlei wijze de
orde en rust verstorend.
Artikel 11. Geluidsapparatuur
Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan indien dit middels het inschrijfformulier is
aangevraagd en deze aanvraag door de marktmeester is vergund.
Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur
sowieso geen hinder ondervinden.
Artikel 12. Flyeren en venten
Tijdens de Koeiemart is het niet toegestaan om met goederen, consumptieartikelen, gedrukte of geschreven
stukken, ter promotie of verkoop rond te lopen en deze te verspreiden (aan te bieden), anders dan op basis van
een verkregen vergunning. Een verzoek om te flyeren of te venten dient te worden aangegeven op het
inschrijfformulier.
Artikel 13. Veiligheid
Om veiligheidsredenen verzwaren de standhouders hun kramen/tenten zodanig dat deze stabiel (blijven)
staan bij eventuele slechte weersomstandigheden.
Indien kort voor aanvang van de markt, bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop
de markt wordt
gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct
gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het
marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden,
kan de marktmeester besluiten:
a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
c. de markt niet te laten aanvangen;
d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
Hiervan is in ieder geval sprake indien:
a. er voor aanvang van de markt sprake is van weersomstandigheden met windkracht 6 beaufort of
meer, dan wel deze en andere weersomstandigheden kort voor aanvang van de markt worden voorspeld
(zoals bijvoorbeeld hevige sneeuwval of ijzel);
b. er tijdens de markt sprake is van snel verslechterende weersomstandigheden zodanig dat sprake is
van storm of orkaankracht, dan wel deze weersomstandigheden kort voor aanvang van de markt danwel
voor het einde van de markt, worden voorspeld.
Over de volledige omloop dient een vrije doorgang tussen de standplaatsen van 4,5 meter, (waarvan
3,25 meter verhard) en een vrije hoogte van 4,2 meter gewaarborgd te worden, om de doorgang van
(grotere) voertuigen van de hulpdiensten te vrijwaren.
De houder van een standplaats is, indien een situatie zich voordoet als omschreven in dit artikel,
verplicht de aanwijzingen van de marktmeester, toezichthouders en Boa’s onverwijld op te volgen
Artikel 14. Onmiddellijke verwijdering
De marktmeester, de toezichthouders en de Boa’s, kunnen een vergunninghouder of diens vervanger gelasten
zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, waarbij uitsluiting voor meerdere jaren mogelijk is, indien hij:
de voorschriften van de vergunning overtreedt;
de bepalingen die staan beschreven in het marktreglement (en bijlage) niet nakomt;
zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag (verbale en fysieke vormen van agressie) of bedrog;
de marktmeester en/of andere toezichthouders belemmert in het uitoefenen van hun functie dan wel de
door de marktmeester en andere toezichthouders gegeven aanwijzingen niet opvolgt.
De openbare orde en veiligheid in gevaar brengt.
rtikel 15. Wettelijke regelgeving Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA)
De marktexploitanten moeten zich houden aan de wettelijke regels inzake de veiligheid van voedsel en
consumenten producten. Toezicht op de naleving hiervan vindt plaats door toezichthouders van de NVWA.

Middels de inschrijving verklaren de deelnemers aan de Koeiemart zich akkoord met dit reglement en de
bijlage inzake het gebruik van elektra, gas en installaties voor bakken en braden.
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ijlage Koeiemart Reglement
Algemeen
Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook-en
frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of
explosiegevaar oplevert. Dit betekent:
a. dat de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de
energieleverancier;
b. dat toestellen en installaties zijn uitgevoerd conform Europese veiligheidsregels en zijn voorzien van het CEkeurmerk;
c. dat toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met
gemakkelijk brandbare stoften en goederen.
d. dat toestellen en installaties gebruikt worden conform de voorschriften van de leverancier.
Gebruik van elektra
-

-

Elektrische verlichting of toestellen kunnen enkel bij aanvraag worden aangesloten op het elektrisch net.
De aanvraag hiervoor kunt u doen middels het inschrijvingsformulier. (Max 2.000 Watt per
kraam/verkoopwagen/stand, tenzij anders aangegeven).
De gemeente voorziet op het parcours verschillende aansluitborden en probeert alle bij aanvraag
genoemde installaties en toestellen hierop aan te sluiten. De gemeente geeft echter geen garantie dat
iedereen van elektra kan worden voorzien. De standhouder kan altijd om elektriciteit vragen bij een
particulier.
Verlengkabels moet u zelf meebrengen. Deze dienen geaard te zijn. Verlengkabels die beschadigd zijn,
mogen niet worden gebruikt. Verlengkabels moeten volledig worden afgerold.
Elektriciteitskabels moeten zodanig worden opgehangen (4,2 meter boven het wegdek), dan wel onder
matten worden weggeborgen zodanig dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen. De
elektriciteitskabels mogen ook met ducttape worden afgeplakt, indien u geen mat tot uw beschikking
heeft.

Gebruik van gas
1. Bij gebruik van gas als brandstof en een slang als verbinding mag uitsluitend een goedgekeurde slang van
maximaal 10 meter lang wordt gebruikt; als richtlijn voor de slang, wordt een vervangingsduur van 10 jaar
gehanteerd, tenzij het bevoegd gezag op basis van een visuele inspectie anders aangeeft. De slang moet in
goede staat verkeren.
2. Bij gebruik van gas als brandstof moet de gasfles zijn voorzien van een door de aangewezen
keuringsinstantie erkend keurmerk. De keuring mag niet langer 10 jaar geleden hebben plaatsgevonden..
3. Een adequate rookgasafvoervoorziening moet zijn gerealiseerd bij toestellen en installaties die dat
behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig en
gasdicht rookafvoerkanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, te worden
weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel een kookketel met een
inhoud van niet meer dan 25 liter).
4. Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn aangebracht aan het einde van elke aftakking
van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of
gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas.
5. Bij gebruik van gas als brandstof mag uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie worden gebruikt.
Dus geen LPG.
6. Gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding moeten zodanig zijn afgesteld dat er een
optimale verbranding plaatsvindt.
7. Bij gebruik van gas als brandstof mag ten hoogste 125 liter (of dagvoorraad) waterinhoud gas bij de
verkoopinrichting aanwezig zijn. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter.
8. Gasflessen moeten zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, er moet sprake zijn van goede
ventilatie en beschermd tegen omvallen (kantelen) en aanrijden.
9 . Flessen en tanks mogen tot slechts 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter
worden bewaard.
10. Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare
dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd.
11. Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 10 jaar is verboden.
12. Bij het wisselen van gasflessen mogen de aangesloten branders niet in werking zijn.
13. Personeel dient voldoende te zijn opgeleid om te kunnen werken met de installatie.
14. Warmtebronnen staan buiten handbereik van het publiek. Gasflessen staan verwijderd van warmtebronnen
en moeten op verharde grond bevestigd staan. Deze dienen gecontroleerd te zijn. Controle zal uitgevoerd worden
bij de opstelling van uw stand.
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Bakken en braden
1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij overbruisen over de rand, of door de kieren
om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden
beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel, en frituur moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of
thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 200 graden Celsius.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend
materiaal.
5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn,
dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken die
in de nabijheid van toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op
dezelfde wijze zijn bekleed als hiervoor aangegeven. Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren mogen
uitsluitend op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt zijn geplaatst en wanden binnen een
afstand van 0,30 meter van de toestellen moeten op dezelfde manier zijn bekleed.
6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met voldoende bluscapaciteit.
Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijks keurmerk en dient jaarlijks conform NEN
2559 te worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste
controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.
9. Goed passende deksels moeten aanwezig zijn om pannen, bij het in brand geraken van de inhoud, te kunnen
afdekken. Dit is met name van belang indien er wordt gefrituurd.
10. Installaties voor koken, bakken, braden en frituren moeten tenminste jaarlijks aan onderhoud worden
onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport
aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting.
11. Toestellen en installaties moeten schoon en vetvrij worden gehouden.
12. De afstand tot een gebouw moet minimaal 2 meter zijn, indien een gasinstallatie aanwezig is.
13. De afstand tot een gebouw moet minimaal 5 meter zijn, indien er gefrituurd wordt.
14. De afstand tot een andere bakwagen, bakwagen of bouwsel moet minimaal 2 meter zijn.
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