STANDWERKERSREGLEMENT GEMEENTE OSS 2017
Burgemeester en wethouders van Oss,
Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Marktverordening van de gemeente Oss 2017 en artikel
6, lid 3 van de Marktregeling van de gemeente Oss 2017
besluit:
1. in te trekken het Standwerkersreglement gemeente Oss 2005;
2. vast te stellen het Standwerkersreglement gemeente Oss 2017.
Artikel 1.
Onder standwerker wordt verstaan: de marktkoopman die vanaf een daartoe aangewezen
standwerkersplaats voortdurend publiek om zich heen verzamelt en door een aansprekende
uiteenzetting en demonstratie van het te verkopen artikel een aantal personen gelijktijdig probeert
over te halen tot aankoop daarvan.
Artikel 2.
Het is uitsluitend op daartoe vastgestelde standplaatsen toegestaan om als standwerker op te
treden. Voor de dinsdagmarkt en zaterdagmarkt in de kern Oss zijn respectievelijk 9 en 5
standwerkersplaatsen aangewezen.
Artikel 3.
De verdeling van standwerkersplaatsen vindt per marktdag plaats door middel van loting waarbij
gebruik wordt gemaakt van een zogeheten bingomolen. Aanmelding voor deelname aan de loting
dient op de marktdag in persoon bij de marktmeester te geschieden tussen 08.00 uur en 08.30
uur. De trekkingen worden door de marktmeester verricht. Tot de loting worden slechts
marktkooplieden toegelaten die een inschrijving van de Kamer van Koophandel en een geldig
legitimatiebewijs hebben getoond, van wie aannemelijk is dat hij daadwerkelijk als standwerker
pleegt op te treden en die geen vaste standplaats hebben op de markt of meeloper zijn. Daarnaast
moet het te verkopen artikel op voorhand als een demonstratie-artikel kunnen worden
aangemerkt, dit ter beoordeling van de marktmeester.
De loting vindt als volgt plaats:
-

Deelnemers aan de loting worden op volgorde van aanmelding genoteerd op een genummerde
lijst.

-

De bingoballen die corresponderen met de nummers van de deelnemers worden in de
bingomolen geplaatst, waarna deze wordt gedraaid tot er een bingobal uitrolt.

-

Het nummer dat in de eerste trekking uit de bingomolen komt is het nummer van de
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deelnemer die standwerkersplaats 1 (zoals aangegeven op de markttekening) dient in te
nemen, het nummer dat in de tweede trekking uit de bingomolen komt is het nummer van de
deelnemer die standwerkersplaats 2 dient in te nemen, enzovoort. Er zijn zoveel trekkingen als
er beschikbare standwerkersplaatsen zijn of zoveel als er deelnemers aan de loting zijn (als dit
aantal minder is als het aantal standwerkersplaatsen).
-

zodra een bingobal uit de molen rolt van de tweede, als samenwerkend aangemelde,
standwerker, wordt deze bingobal ter zijde gelegd;

-

zodra een bingobal uit de molen rolt van een standwerker met een artikel dat tijdens deze
loting reeds op een standwerkersplaats is toegelaten, wordt deze bingobal terzijde gelegd.

-

De standwerker die een standwerkersplaats krijgt toegewezen moet deze plaats persoonlijk
innemen. Het niet-accepteren (passen) van de plaats, onderling ruilen of doorgeven van die
plaats is niet toegestaan.

Artikel 4.
1. Per artikel wordt slechts één standwerker toegelaten.
2. De standwerker dient het te verkopen artikel direct bij de aanmelding voor de loting bekend te
maken. Bij een zogenaamde blindverkoop kan de marktmeester eisen dat het artikel aan hem
wordt getoond.
3. Op de standwerkersplaats mag uitsluitend het bij de aanmelding opgegeven artikel worden
verkocht.
4. Samenwerking tussen maximaal twee standwerkers is toegestaan, mits dit bij aanmelding voor
de loting aan de marktmeester is medegedeeld. Het standwerkerskoppel dient hetzelfde artikel
op dezelfde standwerkersplaats te verkopen.
5. Op de dinsdagmarkt geldt dat in elk geval de branches en/of producten met kleding, AGF en
wens- en kerstkaarten niet worden toegelaten als standwerkersartikel.
6. Op de zaterdagmarkt worden geen branches en/of producten als standwerkersartikel toegelaten
die al op de zaterdagmarkt zijn vertegenwoordigd.
Artikel 5.
1. Een standwerkersplaats moet uiterlijk om 09.15 uur tot het einde van de markt met voldoende
goederen zijn ingericht en persoonlijk door de standwerker zijn ingenomen.
2. De standwerker mag zich door maximaal één persoon laten bijstaan, die niet zelf mag
standwerken.
3. Gedurende de markttijden dient de standwerker voortdurend te standwerken.
4. Het gebruik van prijsaanduidingen en meet- en weegwerktuigen is niet toegestaan.
5. Direct na het einde van de markt dient de standwerkersplaats leeg en schoon te worden
achtergelaten.
Artikel 6.
1. De marktmeester beoordeelt of een standwerker daadwerkelijk voortdurend als standwerker
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actief is en of hij voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
2. Indien een standwerker niet of onvoldoende daadwerkelijk als standwerker actief is geweest
dan wel op andere wijze niet heeft voldaan aan de bepalingen van dit reglement zal de
standwerker een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Indien de standwerker binnen één jaar
nadien nogmaals niet voldoet aan het bepaalde van dit reglement zal hij gedurende een periode
van zes maanden van deelname aan de loting worden uitgesloten.
Artikel 7.
Dit reglement kan worden aangehaald als: Standwerkersreglement Gemeente Oss 2017.
Oss, 11 juli 2017
Burgemeester en wethouders van Oss,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.L. van Schaijk.

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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