
Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare 
markten. 
Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse markt in en dit 
op maandag op het plein gelegen tussen de kerk, d’Oude Pastorie en het complex 
Bredabaan 407 en de Bredabaan van 8.30 uur tot 13 uur met standplaatsen van 
minimum 3m en maximum 15m breed en een diepte van 2,50m, volgens plan 
opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen dat zal gevoegd 
worden bij dit reglement. 
Teneinde enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de 
leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen worden door het college van 
burgemeester en schepenen het aantal toegelaten plaatsen voor de verkoop van 
koffie en thee (2), groenten en fruit (7), patisserie en brood (2), bloemen en planten 
(6), confisserie (3), vis (3), hotdogs en hamburgers (3), mercerie (4), confectie en 
textiel (25), zuivelproducten (5), vlees en charcuterie (3), schoenen (2), 
papierwaren (2), namaakjuwelen (3), wild en gevogelte (3), ijzerwaren (1), fruit en 
nootjes (3), dierenproducten (2), bereide producten (4), onderhoudsproducten (2) 
bepaald. 
Eveneens kunnen de plaatsen voor de verkoop van andere waren of goederen 
worden beperkt. 
Art.2.- Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet artikel 8 §2, artikel 10 §1 
en koninklijk besluit artikel 25). 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit 

uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”; 
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden 

toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het 
dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als 
werkgever”. 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de 
verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor 
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 
24 september 2006. 
Art.3.- Verhouding abonnementen – losse plaatsen (koninklijk besluit artikel 24 §1). 
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 
- hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen); 
- hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen). 
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang 
gegeven aan de standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de 
markt. 
Art.4.- De toewijzing losse plaatsen zal gebeuren door loting om 8.30 uur waarbij 
de standplaats wordt bepaald door de marktleider. Degene die de standplaats krijgt 
toegewezen betaalt de vergoeding vastgesteld in afzonderlijk retributiereglement 
aan de marktleider, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. De houder van de 
machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 
Art.5.- Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten. 
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (koninklijk besluit 
artikel 28 en 30). 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal 
deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. 
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord en via de website. 
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk 
ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van 
artikel 30 §1, tweede lid van het koninklijk besluit van 24 september 2006 en 
binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die 
hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 
5.2. Register van de kandidaturen (koninklijk besluit artikel 31). 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in 
een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De 
kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door 
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hun auteur. Om het jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun 
kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven. 
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (koninklijk besluit artikel 29 en 
31). 
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op 
de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, 
rekening houdend met de eventuele specialisatie: 
- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet 

bereiken; 
- aan de kandidaten die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing 

ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de 
gemeente een vooropzeg heeft gegeven; 

- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde 
standplaats en specialisatie; 

- en tenslotte volgens datum. 
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (koninklijk besluit 
artikel 33): 
- hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding; 
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- of op een duurzame drager (mail, fax) tegen ontvangstbewijs. 
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (koninklijk 
besluit artikel 34). 
De prijzen werden op uniforme wijze vastgesteld door de gemeenteraad bij 
afzonderlijke beslissing. 
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen 
per abonnement vermeld staat: 
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens 

tussenkomst de standplaats werd toegekend; 
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de 

standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 
- het ondernemingsnummer; 
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het 

gebruiksrecht; 
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de 

overdracht. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 
Art.6.- Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt 
(koninklijk besluit artikel 21). 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient 
zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar 
geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het 
voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht 
worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit 

uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of 
in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam 
van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt 
of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van 

de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land 
en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

Art.7.- Duur abonnement (koninklijk besluit artikel 32). 
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders 
bepaald door de aanvrager (conform artikel 8 en 9 van onderhavig 
marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het 
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gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig 
marktreglement. 
Art.8.- Opschorting abonnement (koninklijk besluit artikel 32). 
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een 
voorzien periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit 
uit te oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt 
van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het 
hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de 
geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van 
de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de 
periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 
Art.9.- De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 

dagen; 
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van 

tenminste 30 dagen; 
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van 

redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg 
nodig. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn 
activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van 
het abonnement waarvan hij de houder was. 
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement 
worden betekend volgens de volgende vermelde modaliteit: bij per post 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 
Art.10.- Schorsing en opzegging van abonnement (koninklijk besluit artikel 32 
laatste lid). 
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst 
of ingetrokken worden in volgende gevallen: 
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding; 
- betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft 

storen, en tegen het marktreglement blijft handelen; 
- wanneer houder van het abonnement niet meer beschikt over de nodige 

machtigingen; 
- wanneer andere diensten of producten worden verkocht of te koop 

aangeboden dan deze vermeld op het abonnement; 
- wanneer betrokkene gedurende 3 opeenvolgende weken de hem toegewezen 

standplaats niet inneemt zonder geldige reden en zonder kennisgeving aan de 
marktleider. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post 
aangetekend schrijven en per gewone post, of via een duurzame drager 
(electronische post) tegen ontvangstbewijs. 
Art.11.- Tijdelijk verplaatsen of opschorten van een vaste plaats. 
Indien ingevolge het uitvoeren van werken aan openbare of privégebouwen of 
ingevolge wijziging in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of 
groenvoorzieningen, wegenwerken of renovatie van het openbaar domein, 
standplaatsen tijdelijk niet meer kunnen ingenomen worden, zal in zoverre de 
plaatselijke toestand het toelaat een andere standplaats ter beschikking gesteld 
worden. 
Vooropzeg vanuit de gemeente (wet artikel 8 §2): Wanneer de standplaatsen 
definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van 
een standplaats per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij 
het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (conform artikel 5.3). 
Art.12.- Seizoensgebonden ambulante activiteiten (koninklijk besluit artikel 37). 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking 
heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende 
een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend 
worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst 
gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit 
kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. 
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Art.13.- Inname standplaatsen (koninklijk besluit artikel 26). 
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 
a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit 

uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een 
standplaats is toegewezen; 
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan 
wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”; 

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats 
werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke 
persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een 
“machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit 
voor eigen rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het 
tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 36 van voornoemd koninklijk besluit van 
24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging 
als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 
rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen 
of onderverhuurd; 

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of 
een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen 
voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld 
in a) tot c); 

f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het 
kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 
24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de 
verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten 
de aanwezigheid van deze. 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, 
toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor 
wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de 
aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd 
toegewezen of onderverhuurd. 
Art.14.- Overdracht standplaats (koninklijk besluit artikel 35). 
14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 
1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als 

natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar 
ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 
rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante 
activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

2. en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen 
van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater 
voortzetten op elke overgedragen standplaats. 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten 
tussen: 
- echtgenoten bij feitelijke scheiding; 
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen; 
- echtgenoten bij echtscheiding; 
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning; 
op voorwaarde dat: 
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als 

bewijs van de vermelde toestand in 14.2.; 
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1. 2°. 
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement 
van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens 
stilzwijgend vernieuwd. 
Art.15.- Onderverhuurd standwerkers (koninklijk besluit artikel 36). 
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, 
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere 
standwerkers namelijk: 
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- rechtstreeks aan een andere standwerker; 
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie 

openstaat. 
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers 
mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.  
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de 
abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring. 
Art.16.- Marktleider. 
In uitvoering van het marktreglement zal het schepencollege de marktleider 
aanstellen. 
Art.17.- Reglement van inwendige orde. 
1. Het opstellen van de kramen mag pas aanvangen om 7uur op de marktdag 

zelf en moet voltooid zijn om 8.30 uur, behalve voor losse plaatsen zoals 
vermeld in artikel 4. 

2. De standplaatshouder draagt de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te 
nemen opdat het opstellen en afbreken van de kramen kan gebeuren zonder 
lawaai- of milieuhinder. 

3. Elke deelnemer en zijn personeel dienen de nodige voorzorgen te nemen om 
het vervuilen van het marktterrein te beperken. De markthandelaars dienen na 
afloop van de markt de afval van hun verkoopstand, volgens de aard 
gesorteerd, afzonderlijk te deponeren in de daartoe door het gemeentebestuur 
ter beschikking gestelde recipiënten die geplaatst worden. De kramen en 
wagens moeten derwijze zijn ingericht dat geen vloeistoffen op de grond lopen. 
Uitbaters van frietkramen, en van andere gelegenheden die waren verkopen 
bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving te worden verbruikt, 
zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij dienen ten 
behoeve van hun klanten een voldoende grote mand of korf te voorzien om 
alle afval in te werpen. Deze recipiënten dienen door diezelfde uitbaters 
geledigd, rein gehouden en geborgen te worden. 

4. Bij het verlaten van de markt dient elke handelaar maatregelen te nemen de 
hem toegewezen plaats net achter te laten: rondslingerend papier en vuil 
dienen verzameld te worden. 

5. Het volledig marktterrein moet ontruimd zijn door alle deelnemers én hun 
voertuigen om 15 uur. 

6. De electriciteitsbedeling kan gebeuren door aansluiting op door de gemeente 
geplaatste stroomverdelingskasten en op de wijze door de wet bepaald. De 
gemeenteraad bepaalt het tarief en de wijze van betaling. Alle gebruikte 
materialen, onderdelen, installaties moeten voldoen aan de wettelijke 
voorschriften. 

7. Marktkramers die gebruik maken van gasinstallaties, elektrische vuren, 
verlichting, e.d. dienen bovendien in het bezit te zijn, binnen handbereik, van 
een brandblusapparaat type universeel poeder 6kg, of gelijkwaardig, en tevens 
te voldoen aan de wettelijke voorschriften in verband met hun installatie. Er 
mag enkel gebruik gemaakt worden van gasdarmen die in onberispelijke staat 
verkeren, de gasdarmen moeten met degelijke slangklemmen worden 
aangesloten. Telkens de burgemeester of zijn afgevaardigde een ernstig 
gebrek of nalatigheid vaststelt, die de veiligheid van het publiek kan raken, 
mag de onmiddellijke uitschakeling van het gebrek of gevaar worden 
afgedwongen, bij gebreke daarvan mag het betrokken verkoopspunt 
onmiddellijk worden verwijderd. 

8. Vervoermiddelen mogen niet langer op de markt blijven dan strikt noodzakelijk 
is voor het opladen en afladen der koopwaren. De voertuigen welke niet als 
permanente verkoopsinrichting gebruikt worden moeten van het marktterrein 
verwijderd zijn bij het aanvangsuur. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan 
hierop uitzonderingen toestaan. 

9. De vrije ruimte tussen de luifels van tegenover elkaar staande kramen mag 
niet minder bedragen dan 3 meter. De koopwaren mogen door hun opstelling 
de doorgang op de markt voor het publiek niet belemmeren of versperren. Zij 
mogen evenmin worden uitgestald op andere plaatsen dan deze die door de 
burgemeester of zijn aangestelde werden aangeduid. De te koop aangeboden 
voedingswaren dienen minimum 40 cm boven de grond uitgestald te worden. 

10. Bij het afsluiten van de markt worden de voertuigen pas toegelaten op de 
markt vanaf 13 uur. 
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11. Het gebruik van geluidsinstallaties is verboden, enkel verkopers van audio-

opnamen mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat 
de geluidssterkte niet meer dan 80dB bedraagt, gemeten op 1m van het 
kraam. 

12. Indien de wekelijkse markt samenvalt met een feestdag komt de markt te 
vervallen en wordt niet op een andere dag ingericht. 

13. Elkeen welke door de gemeente toelating verleend werd deel te nemen aan 
het marktgebeuren heeft de verplichting op een positieve manier bij te dragen 
tot een vlot verloop en hinder te vermijden. De markthandelaar dient zich 
achter zijn kraam te bevinden. Het is verboden voorbijgangers op de markt 
tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen. De politie is 
gemachtigd eventuele overtredingen te doen ophouden. Elke markthandelaar 
moet een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” tegen derden afsluiten 
voor zijn exploitatie, materiële schade, en een onbeperkte dekking voor 
lichamelijk letsel. De polis dient een indexatieclausule te voorzien. 

14. De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. 
Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden 
uiten bij de afgevaardigden van de marktcommissie of schriftelijk overmaken 
aan het college van burgemeester en schepenen. 

15. Gedurende de markturen is het verboden om zich op de markt te begeven met 
een motorvoertuig en/of rijwiel, ook aan de hand geleid, uitgezonderd de 
voertuigen ten behoeve van andersvaliden, waarmee niet sneller dan 
stapvoets mag gereden worden. 

16. Elke handelsverrichting betreffende de tot de markt bestemde waren is 
verboden voor de aanvang of na het sluiten der markt. Tijdens de markturen is 
het leuren in de straten op minder dan 200m van de markt verboden. Het 
uitdelen van handelspubliciteit en folders allerhande vreemd aan de markt is 
verboden. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop 
uitzonderingen toestaan. 

17. Het is streng verboden beschadigde, bedorven of ongezonde eetwaren uit te 
stallen of te verkopen. Tevens mogen geen voortbrengselen van mindere 
kwaliteit dan die welke voor de koper zichtbaar zijn, in zakken, kisten, manden, 
enz. verborgen worden. De verkoop van vlees of vleeswaren, verse vis en 
bereide eetwaren, dient te gebeuren overeenkomstig de geldende wettelijke 
voorschriften. De verkopers zijn verplicht, op verzoek van de daartoe 
aangestelde ambtenaar, de door hen te koop gestelde eetwaren te laten 
onderzoeken. Ingeval van inbreuk worden de goederen in beslag genomen en 
door de zorgen van het gemeentebestuur afgevoerd en vernietigd, waarbij alle 
kosten verhaald worden op de overtreder. 

18. De prijzen der koopwaar moeten aangeduid worden overeenkomstig de 
geldende wetgeving terzake. 

Art.18.- Onderhavig besluit treedt in werking op 1 mei 2017 en vervangt alle 
voorgaande gemeentelijke reglementering betreffende de openbare markten. 
 

 


