MARKTREGLEMENT ROMMELMARKT 2019

De rommelmarkt heeft plaats alle zondagen van 2 juni tot en met 25 augustus 2019.
Inschrijven vanaf 8.15 uur, gelieve niet vroeger aanwezig te zijn, bij brasserie “Zin in meer”, Dreef 92. Voor het
inschrijven parkeert u uw wagen op de weg aan de kant van de rommelmarkt. Opstellen markt vanaf 8.30 tot
9.00 uur, om 14.30 uur dient de standplaats terug vrij te zijn. Het opstellen dient rustig te gebeuren, om
geluidsoverlast voor de bewoners te vermijden. Opgelet de straat ter hoogte van de markt is
éénrichtingsverkeer, komende van Galder dient u om te rijden via de Kerzelseweg, Heieinde en Nieuw
Dreef (blokje rond, volg de omleidingsborden).
1. De prijs voor een standplaats (3 lopende meter) bedraagt € 12,- per zondag, te betalen aan de marktleider of
zijn vervanger. Het is de marktkramers niet toegestaan hun auto’s of aanhangwagens bij de
standplaatsen te parkeren. Zij moeten deze parkeren na het uitpakken en voor 9 uur op de parking naast
kapsalon Rita, Dreef 100 of op de parking aan de Kerzelseweg nabij Moskes, naargelang het
parkeerticket dat u krijgt bij inschrijving. Het parkeerticket wordt afgerekend bij de inschrijving in brasserie “Zin
in meer”. Het parkeren op de aangewezen parkeerplaats is VERPLICHT!

2. De particuliere verkoper dient zich vóór het opstellen te melden bij de marktleider in brasserie "Zin in
meer", Dreef 92 te Meersel-Dreef, vanaf 8.15uur. Hier worden de standplaatsen toegewezen, hierover zijn
geen betwistingen mogelijk. De gegevens van de verkopers worden opgenomen in de registers, welke deze
dienen te handtekenen. Wenst u de volgende week dezelfde plaats, reserveer die dan bij de inschrijving,
deze reservatie geldt tot ’s zondags 9u. Komt u toch niet dan afmelden graag! Voor informatie kunt U
terecht bij : Jaak Snijders (marktleider) 03/315.76.59 of 0497.04.08.18 (reserveren, afmelden), vanuit NL:
0032.3315.76.59 of 0032.497.04.08.18. Bij inschrijving krijgt u een afgestempeld bonnetje met datum en
nummer van de standplaats dat geldt als bewijs van inschrijven.
Toiletbezoek kan in de horecazaken, toiletgebruik verondersteld het gebruik van een consumptie of een
kleine vergoeding, gelieve geen bewoners lastig te vallen.
3.

De koopwaar dient ten minste 20 cm van de rand van de rijweg te worden opgesteld. Naast opritten ten
minste 50 cm vrijhouden (tussen de stippen of/en lijnen). Tegen gevels, voordeuren en ramen van
woningen mag geen koopwaar worden opgesteld. Partytenten of parasols mogen alleen geplaatst
worden na overleg met de marktleider. Breng iets mee om op te zitten, leunen op de vensterbanken is
verboden. Het laten spelen van radio’s, cd’s en dergelijke is niet toegestaan. Bent u een roker, breng dan
een asbak mee, dat wordt gewaardeerd door de buurtbewoners.

4.

Elke standhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen artikelen en voor gebeurlijke ongevallen veroorzaakt door
hem of haar en/of door zijn artikelen. De Fanfare kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of
schade. Alle koopwaar vallende onder zoldervoorraden en niet professionele overschotten van planten en
plantgoed, tevens tweedehandse kledij, einde reeksen en hobby knutselprojecten, is toegelaten.
Niet toegelaten zijn wapens en porno-lectuur.

5.

Bij het scheiden van de markt dienen de standplaatsen netjes achtergelaten te worden, rommel, afval
of verpakkingsmaterialen moeten opgeruimd worden. Wie deze regel niet in acht neemt wordt
onherroepelijk de eerstvolgende keer geweigerd !

6.

Door opstelling verklaart de standhouder zich akkoord met bovenstaand reglement. Houdt deze zich niet aan
bovenstaand reglement, dan kan de standhouder door de afgevaardigde van de Fanfare geschorst worden
voor verdere deelname aan de rommelmarkt. Aan op- of aanmerkingen gegeven door de marktleiding of
hun afgevaardigden, dient onmiddellijk gevolg gegeven te worden.

wenst U aangename dagen op onze rommelmarkt,
een behouden thuiskomst na afloop van de markt
en hoopt U in de nabije toekomst terug te zien.

Veel succes en tot ziens!!

