4 de zondag van september 2017 ( 24-09-2017 )

Kammenstraat ( KA ) - Hondsberg ( HB ) - Hemelrijkweg ( HRW ) - Lazaret ( LA ) – Witzenbergstraat ( WI )

REGLEMENT
Beste rommelmarkt deelnemer
Deelname aan de rommelmarkt 2017 betekent dat u volledig akkoord bent met dit reglement en u er
volledig zal naar gedragen.
Inbreuken tegen dit reglement betekenen een weigering en uitsluiting tot deelname.
Deelname aan de rommelmarkt 2017 is enkel voor particulieren. ( Uitgezonderd de handelaars die in de
wijk wonen en de handelaars die specifiek uitgenodigd zijn.)
Bewoners, familie en/of vrienden van bewoners krijgen van 1 juli tot en met 31 juli voorrang op de
toewijzing van een standplaats.
Het Buurt-Comité kijkt de aanvragen van de inschrijvingen na.
Een standplaats bedraagt 1 euro per lopende meter.
Bij toekenning van een standplaats heeft u enkel de beschikking over de berm, voetpad of een deel van
de straat. Dus nooit over het privé terrein van de bewoner tenzij anders met de bewoner overeen gekomen.
U dient steeds een doorgang naar privé eigendom vrij te houden.
Deelnemers die met de wagen(s) komen, zijn verplicht hun nummerplaat te vermelden bij inschrijving om
het aantal parkeerplaatsen in te schatten.
Bij de officiële bevestiging van de inschrijving bezorgt het Buurt-Comité aan alle deelnemers de nodige
informatie aangaande de staanplaats en de verplicht te volgen aanrij- en wegrijroute.
Om een vlotte doorgang te verlenen, laadt de deelnemer zijn materialen uit en rijdt onmiddellijk door via
de verplicht te volgen route naar de parking.
Een minimum afstand van vier meter in het midden van de straat dient u steeds vrij te houden als doorgang
voor de hulpdiensten.

De rommelmarkt begint officieel om 10h00 en eindigt om 17h00. Het is verboden om op eigen wil de
rommelmarkt met de wagen vroegtijdig te verlaten, enkel met toestemming van de organisatie.
Het opstellen van de standplaats mag tussen 6h00 en 9h00. Om veiligheidsredenen mag na 9h00 geen
enkel voertuig de rommelmarkt betreden en ten laatste om 9h30 staat uw voertuig geparkeerd op de
aangeduide parking (tenzij anders overeengekomen met de organisatie).
Vanaf 10h00 tot 17h00 geldt een algemeen rij en parkeerverbod. Voor de bewoners en de deelnemers
is er parkeergelegenheid voorzien in de Schepen Veraartstraat.
De deelnemer zorgt zelf voor het opstellen, inrichten en afbreken van zijn verkoopstandje. De deelnemer
blijft steeds verantwoordelijk voor zijn standje en alle aangeboden materialen.
Het achterlaten van onverkochte waren na het sluitingsuur ( 17h00 ) wordt aanzien als sluikstorten en het
Buurt-Comité zal dit doorgegeven aan de bevoegde instanties.
Het verkopen van direct consumeerbare voeding is ten strengste verboden en is enkel toegestaan door de
organisatie van de rommelmarkt of de door haar uitgenodigde handelaars. Het Buurt-Comité voorziet op
verschillende locaties drank- en eetstandjes.
Het is en blijft een rommelmarkt, d.w.z. een verkoopgelegenheid van tweedehands spullen!
Het aanbieden en / of verkopen van dieren is verboden.
Het openlijk aan politiek doen en / of tentoonstellen van politieke slogans is verboden.
Het gebruik van open vuur is verboden.
Het Buurt-Comité dankt u voor uw medewerking en wenst u veel succes.
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