
 
 
 

Veilig naar de markt! 
 

 
BASISMAATREGELEN CORONA OP DE WOENSDAGNAMIDDAGMARKT 

 
1. Respecteer het aangepaste circulatieplan en maak er je klanten op attent (verplicht éénrichtingverkeer 

en gescheiden in- en uitgangen zoals aangeduid). Je klanten bezoeken de markt alleen en blijven maxi-
mum 30 minuten op de markt.). Minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben 
aan begeleiding, kunnen vergezeld worden van 1 persoon 

2. Respecteer het aangepaste marktplan en zorg er voor dat je ten laatste om 13.45 uur aanwezig bent én 
ten laatste om 17.30 uur stopt met verkoop. Volg hierbij strikt de instructies van de marktleider op 

3. Respecteer de fysieke afstand van 1,5 meter voor klanten en personeel 
4. Stimuleer zoveel mogelijk elektronische betalingen 
5. Pas versterkte hygiënemaatregelen toe voor klanten en personeel. Tijdens het uitbaten van je kraam, 

ben je verplicht om net als je personeel én je klanten een mondmasker te dragen. Het dragen van een 
gelaatsscherm door marktkramers is toegelaten indien een mondmasker niet mogelijk is om medische 
redenen 

6. Voeding en dranken mogen niet voor consumptie ter plaatse aangeboden worden. 
 

ACTIES OM DEZE MAATREGELEN ZO VEILIG MOGELIJK TOE TE PASSEN 

 
1. Voorzie het nodige hygiënische materiaal: ontsmettingsgel, handschoenen en mondmaskers voor je-

zelf en je medewerkers. Probeer je klanten maximaal zelf te bedienen zodat het fysiek contact tussen 
klanten en producten tot een minimum beperkt blijft. Communiceer dat tijdig en duidelijk naar de klan-
ten toe 

2. Voorzie markeringen om de 1,5 meter wachtzone per klant aan te duiden. Gelieve dit bijvoorbeeld met 
gewoon stoepkrijt of verwijderbare tape of verwijderbare plaatsaanduidingen te doen 

3. Indien je kassa zich dicht bij de klanten bevindt, kan je hier extra bescherming voorzien, bijvoorbeeld 
door middel van een plexiglas 

4. Bij het passen van kleding, meld je je klant de handen te ontsmetten voor en na het passen. Tijdens de 
markt gepaste, maar niet gekochte goederen, mag je niet opnieuw aanbieden aan andere klanten. Ge-
paste kledij kan je pas de dag nadien opnieuw voor verkoop aanbieden 

5. Ontsmet de betaalterminal(s) regelmatig en voorzie zoveel mogelijk om contactloos te betalen 
6. Vermijd verbale reclame die ertoe kan leiden dat grote groepen mensen zich zouden verzamelen aan 

je kraam. 

 
Blijf op de hoogte via: https://www.herk-de-stad.be/coronavirus en schrijf je in op de gratis elektronische nieuwsbrief voor handelaars en ondernemers. 

 
Deze infofiche met veiligheidsmaatregelen is gebaseerd op de federale beslissingen van het Veiligheidsraad van 1 november 2020 (en zijn dus onder voorbe-
houd van volgende wijzigingen). 


