
Spelregels VRIJMARKT KLAZIENAVEEN, 27  april  
 
Algemene spelregels: 
 
1. Er mag uitsluitend plaats ingenomen worden aan de Langestraat en de zijstraten Van Echtenstraat en  

Past. Jongeriusstraat. Men mag plaats nemen op de stoep, dus niet op de openbare weg of het fietspad. 
Daarbij dient (t.b.v. bereikbaarheid voor de brandweer en overige hulpverlenende diensten) een vrije 
doorgang van 4,5 meter te worden aangehouden. 

 
Een ingenomen plaats dient voortdurend bemand te zijn. 

- De bluswatervoorzieningen, brandkranen, bluswaterwinplaatsen en aansluitpunten van een droge 
blusleiding dienen te worden vrijgehouden van opslag, materiaal, kramen, voertuigen en dergelijke. 

- Aanduidingen en verwijzingen hiernaar dienen zichtbaar te blijven. 
- Ook toegangen en (nood)uitgangen van gebouwen en bouwwerken dienen te allen  

tijde te worden vrijgehouden van obstakels. 
- Ingangen van gebouwen en winkels vrij houden.  
- Kraampjes, voertuigen en dergelijke dienen voldoende vrij te staan van gebouwen. 

(minimaal 2 meter afstand) 
 
2. In het aangegeven gebied (Langestraat, Van Echtenstraat en Past. Jongeriusstraat) mag op 25 

april vanaf 21.00 uur zonder vergunning een plaats ingenomen worden.  
Het innemen /reserveren van een plaats vóór 25 april  om 21.00 uur (zonder vergunning) is niet 
toegestaan. De Vrijmarkt is opengesteld op 26 april  van 06.00 uur tot 17.00 uur. 

 
3. De horecagelegenheden (terrassen), winkeliers en omwonenden mogen geen hinder ondervinden. 

      Een en ander ter beoordeling van de marktmeester. 
 
4. De vervoermiddelen (auto’s/aanhangwagens) moeten afgevoerd worden naar de parkeerplaatsen. 
 
5. Het is niet toegestaan met etenswaren te gooien of te smijten. 
 
6. Voor het bakken/bereiden van etenswaren gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn 

op de achterzijde van deze folder weergegeven en ze zijn tevens verkrijgbaar bij 
BRUNA Klazienaveen,  en bij de marktmeester. 

 
7. Aanwijzingen van de politie, toezichthouders, brandweer en/of marktmeester dienen te 

allen tijde opgevolgd te worden.  
 
8. Het Oude Marktplein volledig vrijhouden, in verband met de aanwezigheid van het 

“Kleintje Koningsdag feest”. 
 
9. Gelet op de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ‘en’  

de drank- en horecawet is alcohol verkoop (en -gebruik) buiten inrichtingen  
niet toegestaan in het openbaar gebied. 

 
9.        Alvorens men de plaats verlaat, dient men de plaats en de onmiddellijke  

omgeving  daarvan “bezemschoon” achter te laten. Bij in gebreke 
blijven, zullen de gemaakte kosten verhaald worden op de overtreder. 



 
Voorwaarden t.b.v. het bakken/braden op de Vrijmarkt: 
 

1. Een inrichting waarin wordt gebakken en/of gebraden, mag nimmer onder de luifel van een bouwwerk 
worden geplaatst en moet op minimaal 2 meter afstand van de gebouwen staan. 

 
2. Nabij de bakplaats mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met een 

gezamenlijke inhoud van 60 liter aanwezig zijn. 
 

3. Op butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn. De afsluiter en drukregelaar van de 
gasfles moeten van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 

 
4. Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte gunstig zijn 

beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien. 
 

5. Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of 
volgens de ingeposte datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de 
standplaats aanwezig zijn. 

 
6. De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn samengesteld uit een 

flexibel gedeelte, ten hoogste 200 cm lang, bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van 
deugdelijke klemmen aan de drukregelaar en het verbruikstoestel is verbonden. De verbinding moet 
voldoen aan de richtlijnen zoals vermeld in NPR 3378, uitgave 1999. 

 
7. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere 

beveiligingsinrichting die bij oververhitting van olie of vet, automatisch de gastoevoer stopt. 
 

8. Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om deze bij het in 
brand raken van de inhoud, te kunnen afdekken. 

 
9. Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst. 

 
10. Het is niet toegestaan te roken of vuur te hebben bij het verrichten van werkzaamheden die het 

uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken. 
 

11. Bij de standplaats moet één blustoestel (poederblusser, inh. 70 kg./koolzuursneeuwblusser, inh. 6 kg.) 
aanwezig zijn. Het blustoestel moet direct bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het 
blustoestel moet ten minste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden 
gecontroleerd. 

 
Het niet gekeurd/gecontroleerd of niet aanwezig zijn van het blustoestel, houdt in dat er niet 
gebakken of gebraden mag worden. 

 
12. Het gebruik van LPG voor de bereiding van etenswaren is verboden. 

 
13. De brandweer zal tussen 07.00 en 09.00 uur een controle over het terrein maken. Waar ondeugdelijke 

apparatuur wordt aangetroffen, zal tot verwijdering overgegaan worden. 
 


