
SINT-MICHIELS DEKENIJ 
TWEEDEHANDSBOEKENMARKT AJUINLEI – RECOLLETTENLEI in GENT 

NIEUW REGLEMENT van toepassing per 1 maart 2016 

 
De dekenij als organisator van de boekenmarkt op de Ajuinlei en Recollettenlei bestaat uit Stefan Cattebeke 
(deken), Jacques Van Bruaene (secretaris), Thierry Bonnaffé (marktmeester van de tweedehandsboekenmarkt) 
en Johan Sunaert (ondermarktmeester). 
Daarnaast zijn er vier plaatsvervangers die fungeren als hulpmarktmeester en deel uitmaken van een werkgroep 
(Toezicht op het goede verloop van de markt, plaatsen en weghalen hekkens etc) 
De Dekenij St-Michiels, de hoofdmarktmeester en ondermarktmeester beslissen over het reglement van de 
boekenmarkt. 
 
Dit reglement is van toepassing het hele jaar door. 
 
Onderstaande artikelen dienen door elke standhouder strikt nageleefd te worden 
 
Marktreglement 
 
OPBOUW 
- Zowel in de winter als in de zomer mogen de standhouder pas vanaf 8 uur (en niet vroeger) de  
              Jacobijnstraat/Ajuinlei – als de Recollettenlei oprijden om hun stand op te bouwen! 
- Gelieve ten laatste rond 8.45u de Ajuinlei/Recollettenlei op te rijden en zo vlug mogelijk de wagen                           
              te gaan parkeren, nl. vóór 9u (= officiële start boekenmarkt). 
- Dat betekent: eerst lossen (zonder treuzelen) / wagen weg / dan pas stand opbouwen.   
- Na 9 uur mag de Ajuinlei niet meer opgereden worden.  
 
AFBOUW 
- Gebeurt tussen 13:00 en 14:00 uur. Iedereen moet weg zijn vóór 14.30u. 
- Eérst alles compact klaar zetten vóór de auto gehaald wordt zodat geen tijd verloren gaat bij het  
              INLADEN. Want wellicht staan collega-standhouders in een wachtrij. 

 
Begin en einde van de markt 
 
Art1. De ondermarktmeester zal als eerste aan het begin van de Ajuinlei, zijn plaats innemen, dit om alles in 
goede banen te leiden. 
 
Art2. Pas vanaf  8u (lente & zomer) mogen de standhouders, de Jacobijnstraat/ Ajuinlei-als de Recollettenlei 
oprijden om hun stand op te bouwen en dit tot ten laatste 9 u. Na 9u mag de Ajuinlei niet meer opgereden 
worden. De uren moeten worden gerespecteerd.  
 
De standplaatsen op de Ajuinlei en Recollettenlei worden ingenomen in volgorde van toekomen.  
 
Art3. Om de Ajuinlei te bereiken en te verlaten zal men het verkeersreglement respecteren.  
          Het is ten strengste verboden achteruit de Ajuinlei op te rijden. 
 
Art4.  Elke standhouder moet bij het begin van de markt eerst zijn materiaal uitladen en daarna onmiddellijk zijn 
auto verplaatsen. Op het einde van de markt, eerst opruimen van zijn materialen en klaarzetten en nadien laden 
van zijn auto, om dan zo snel mogelijk de markt te verlaten.  
 
Art.5 Afbouw van zijn stand vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur. De tijdmarge bij de afbouw laat een gespreid laden 
toe. 
Om 14.30 uur moeten  zowel Ajuinlei als Recollettenlei ontruimd zijn. 
Geen enkele standhouder mag de markt verlaten voor 13 uur, tenzij bij noodgevallen (regen). Wie weet de markt 
vroeger te moeten verlaten schrijft zich beter niet in. 
Art.6  
Alleen de verkoop van boeken, tijdschriften, archieven, documenten, grafiek, etsen, pentekeningen, litho’s, 
reproducties, prentbriefkaarten, landkaarten, foto’s, affiches, papierantiek en met het boek gerelateerde artikelen 
zijn toegestaan. Ook vinylplaten zijn toegestaan. 
Niet toegestaan: CD’s, DVD’s en originele kunstwerken. 



 
Deelname en inschrijving 
 
Art.7 Deelname van de boekenmarkt is enkel mogelijk na inschrijving via een mail 
gentseboekenmarkt@scarlet.be.  
 
Art.8 De inschrijving gebeurt in principe één week op voorhand enkel via e-mail (ten vroegste zondag 13u), 
zolang er plaatsen zijn. 
Zonder inschrijving kan geen stand toegekend worden. 
 
Art.9 De inschrijvingen moeten zowel gebeuren door alle standhouders en deze moeten iedere week hernieuwd 
worden met de mededeling van de gewenste standruimte en lei. 
 
Art.10 De deelname wordt telkens bevestigd door de hoofdmarktmeester ngl. de volgorde van de 
binnengekomen inschrijvingen en de nog beschikbare plaats. 
Eens de Ajuinlei volzet wordt een standplaats aan de Recollettenlei toegewezen. 
 

Art.11 Onderverhuur van standplaats  is niet toegestaan. 
 
Art.12 Standhouder die na een inschrijving niet komt opdagen op de boekenmarkt zonder op voorhand 24 uren 
te verwittigen  voor het begin van de boekenmarkt, betaalt bij zijn volgende deelname de kostprijs waarvoor hij 
was ingeschreven , tenzij het weer(bij regen) een normale boekenmarkt belet. 
 
Art.13 Deelnameprijs aan de boekenmarkt: 

- voor 2,25 m = 2,5€ 
- voor 4,50 m = 5€ 
- voor 6.75m = 10€ 
- tien-beurtenkaart (kan te allen tijde gebruikt worden) = 40€ 
- De betaling gebeurt contant. Blijf achter of voor uw standplaats tussen 8.30u & 9.30u voor de 

betaling. Voorzie pasgeld aub. Of zoek niet te lang achter uw tienbeurtenkaart aub. 
 
Belangrijk !! Opstellen van uw kraam 
 
Art.14 De standplaatsen op de Ajuinlei en Recollettenlei worden ingenomen in volgorde van toekomen. Geen 
enkele standhouder heeft dus een vaste plaats, uitgezonderd de ondermarktmeester (of één van de 
hulpmarktmeesters bij afwezigheid van de ondermarktmeester) die vooraan de Ajuinlei de eerste standplaats 
inneemt (+ infostand). 
 
Art.15 De beide uiteinden van de Ajuinlei en de beginplaats van de Recollettenlei mogen  ingenomen worden 
door één van de vier hulpmarktmeesters. 
 
Art.16 Geen enkele standhouder mag bij afwezigheid zijn plaats afstaan aan een andere collega, vriend enz..; 
Geen enkele standhouder mag een plaats voorbehouden voor andere collega, vriend enz.. 
 
Art.17 De maximale toegestane lengte van uw kraam of stand is 6.75m doorgang 25cm inclusief af te spreken 
met de buren). Koppels hebben slechts recht op maximum 6.75 m. Alleen maar door het feit dat zij één auto 
gebruiken, is het ook logisch dat deze standhouders recht hebben op maximaal  6.75 m 
 
Art.18 Elke standhouder is verplicht zijn standplaats op te stellen in de lengterichting evenwijdig met de reling 
langs de Leie, zowel kant Ajuinlei-Recollettenlei. 
 
Art.19 U-vormen ; L-vormen en andere vormen van opstelling van uw kraam, of zijdelings  uitbreiden van uw 
kraam, zijn niet toegelaten. 
 
Art.20 Alleen begin en einde van de Ajuinlei (kop bruggen) mag dwars ingenomen worden om de doorstroom 
van voetgangers achter de andere standhouders te voorkomen. 
 
Art.21 De afmeting van de standplaats in de diepte mag langs de Ajuinlei niet meer dan 1.20 m bedragen. 
(m.a.w. uw plank 1.20m); langs de Recollettenlei, waar tegen de reling moet worden aangesloten niet meer dan 
90 cm (denk hieromtrent aan de vlotte doorgang voor rolstoelen & kinderwagens) Standhouders met tafels van 



méér dan 90 cm kiezen voor een opstelling op het grasgedeelte (maar laten de reling dan volkomen vrij). Je mag 
geen extra ruimte innemen buiten de toegelaten 4,5m of 6,75m. Steeds van paal tot paal. De doorgangen naar de 
Beneluxboten moeten vrij blijven. 
 
Art.22 Het is de standhouder aangeraden niet steeds op dezelfde plaats te staan maar ervoor te zorgen eens op de 
ene of andere Lei te staan om toevallige sociale contacten te stimuleren (geest & filosofie van de markt) 
 
Art.23 Tussen de standen mag max. een tussenruimte zijn van 50 cm, kwestie van een veilige doorgang. 
 
Art.24 Elke standhouder moet  minstens 80 cm vanaf de rand van het voetpad vrijhouden voor de wandelaars. 

 
Bijzondere bepalingen 

 
Art.25 Het is niet toegelaten dozen met boeken op de grond te plaatsen voor uw kraam, kwestie van veiligheid 
voor de wandelaars. 
 
Art.26 Niets mag aangeboden, worden op de grond of op een doek. 
Alles moet netjes gepresenteerd worden op een tafel. 
 
 
Art.27 De zitbanken op de Ajuinlei mogen niet gebruikt worden om boeken te presenteren. (De zitbanken 
moeten zitbanken blijven.)  
 
Art.28 Van zodra uw standplaats is opgesteld dient men te betalen, ook bij regenweer, al is het maar voor een 
paar minuten. Ook bij nulverkoop zullen geen bonussen toegekend worden. Standplaats geplaatst = standgeld 
betalen. 
 
Art.29 In bepaalde en onvoorziene omstandigheden  (storm, noodweer, sneeuwbuien enz…) kan de dekenij de 
boekenmarkt afgelasten. Die beslissing zal door de hoofdmarktmeester via een mail worden rondgestuurd aan 
iedere standhouder die voor die zondag is ingeschreven of ter plekke tussen 7.30u & 9u. De marktmeester heeft 
het recht om de markt voor NIEMAND te laten doorgaan bij onzeker weer.Niemand mag dan komen opdagen.  
 
WAT BIJ SLECHT WEER? (1.03.2016) 
 
In bepaalde omstandigheden (regen, storm, noodweer, sneeuwbuien … enz.) kan de dekenij de boekenmarkt 
afgelasten.  
Indien er één dag voor de markt via de media gewaarschuwd word voor slecht weer, kan de hoofdmarktmeester 
(of bij verhindering) de ondermarktmeester, beslissen via een mail aan de standhouders die ingeschreven zijn 
voor die zondag dat zij niet moeten komen opdagen. 
 
De verantwoordelijken, de hoofdmarktmeester Thierry Bonnaffé en de ondermarktmeester Johan 
Sunaert, zijn de enigen die ter plaatse over ‘ja of nee Boekenmarkt’ beslissen bij onzeker weer.  
 
Bij afgelasting mag niemand zich naderhand het recht toe-eigenen toch een stand op te stellen, zelfs al 
verbeteren de weersomstandigheden later op de morgen. 
NIEMAND MAG ER DAN STAAN, dit wegens veiligheid en coördinatie, aldus de dekenij. 
 
Art.30 De dekenij en de hoofd/ondermarktmeester kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventueel 
ongevallen of diefstallen. 
 
Art.31 De standhouder wordt verondersteld in orde te zijn met de vigerende wetten, fiscale regels en 
verzekering. 
 
 
Art.32 Een (markt)parasol is toegestaan mits toestemming  indien deze niet ruimer is dan het voetpad. 
Markttenten zijn niet toegestaan. 
 
Art.33 De dekenij kan in samenspraak met de hoofd- en ondermarktmeester dringende artikels aan dit reglement 
toevoegen, schrappen & wijzigen die van toepassing zijn voor alle standhouders. 
 



Sancties 
 
Art.34 Bij het niet naleven van dit reglement zal de dekenij de standhouder voor verdere deelname aan deze 
boekenmarkt ontzeggen. De standhouder zal dan schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zijn uitsluiting. 
 
Art.36  Parkeren wagens in het begin van de Ajuinlei aan de Recollettenbrug is verplicht met de linkse wielen op 
het rood gedeelte, zoals dit in de week verplicht is voor de wagens die hier moeten lossen & laden. 
 
Art.37  De lengte van de standplaats per standhouder moét kloppen met de aanvraag, óók al komt er een plaats 
vrij naast de betreffende standplaats. 
 

gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari 
 
DEELNAME AAN DEZE MARKT IS AANVAARDEN VAN HET REGLEMENT 
Zie ook  www.dekenijsintmichiels.be &  facebook: Tweedehands Boekenmarkt Ajuinlei Gent  
 
Namens de dekenij Sint-Michiels. 
 
 
 
 
 
  


