Iedereen is van harte welkom op onze rommelmarkten. Om alles vlot te laten verlopen zijn er regels
nodig. Daarom hebben wij hieronder alles op een rijtje gezet.
Wij hopen dan ook op jullie vlotte medewerking.
REGELEMENT binnen ROMMELMARKTEN
1. De rommelmarkt wordt ingericht door P&M Events/Paul Van den Brugghen, hieronder
vernoemd als de organisator.
2. Iedereen mag deelnemen aan de rommelmarkt, tenzij andere beslissing van de organisator.
3. Bezoekers betalen €2 inkom.
4. De standen worden voor verhuur aan het publiek via verschillende kanalen aangeboden.
5. Inschrijven kan telefonisch 0495/54 18 31.
6. Standhouders betalen standgeld, dit bedraagt €4,5 per lopende meter.
7. Er kunnen, indien voorzien in de zaal, tafels gehuurd worden. Dit voor €2/tafel, zolang de
voorraad strekt.
8. Enkel de door de organisator toegekende ruimte mag ingenomen worden als standplaats.
9. De organisator heeft het recht te beslissen over al dan niet deelname van een standhouder.
10. Het is verboden om op de rommelmarkt goederen te verkopen of gratis aan te bieden die
verboden zijn bij wet en door het KB van 3 april 1995 (de wetgeving op ambulante handel). De
standhouders dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen ter zake. De organisator
behoudt zich het recht om ongewenste artikelen van de markt te verwijderen.
11. Iedere standhouder dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij administratief volledig in orde is en
geen overtreding begaan.
12. Bij inschrijving betaald de standhouder een waarborg van €10. Deze krijgt hij/zij terugbetaald
bij het verlaten van de rommelmarkt, na controle van de organisator en dat wordt voldaan
aan de voorwaarden hierna vermeld onder nr. 13 en 14.
13. Alle afval dient door de standhouder te worden meegenomen. De standplaats wordt proper
en netjes achtergelaten d.w.z. zoals hij was voor de standhouder uitpakte. (Afval = lege
kartonnen dozen, plastiek, lege verpakkingen, kapotte en/of niet verkochte spullen, ….) Bij
elke overtreding mag de politie optreden en zonder aarzelen een proces-verbaal voor
sluikstorting opstellen. Daarom rekent de organisator op de volledige medewerking en goede
wil van de standhouders.
14. Het is standhouders NIET toegestaan voor 16.45u te beginnen inpakken. De rommelmarkt
eindigt om 17u. Bezoekers betalen inkom tot 16.45u. INPAKKEN VOOR 16.45U IS GEEN
WAARBORG TERUGBETAALD KRIJGEN!
15. De organisator is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan materialen, diefstal,
stroomonderbreking of enig andere vorm van eventuele schade of technisch defect.
16. Bij eventuele betwisting is de beslissing van de organisator doorslaggevend en dient deze door
de deelnemers nageleefd te worden.

17. Het is verboden voor de standhouders met de wagen de hal binnen te rijden. Tijdens het lossen
en laden zal elke deelnemer erover waken dat zijn/haar voertuig geen hindernis vormt voor
andere deelnemers, bezoekers, doorgaand verkeer en hulpdiensten.
18. In geval van een ongeval, noodgeval of enige andere vorm van heirkracht en op verzoek van
de inrichters of op bevel van de politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan
iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en al dan niet vrij te
houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling noch enige andere vorm van vergoeding
voorzien.
19. Het aanbrengen van affiches gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en met goedkeuren van
de organisator.
20. Het is ten strengste verboden nagels en/of vijzen in de muren/deuren van de hal aan te
brengen. Brandhaspels en vluchtdeuren mogen niet belemmerd worden.

Door deelname aan de rommelmarkt verklaart de standhouder zich akkoord met het Regelement
Rommelmarkt.

De organisator,
Paul Van den Brugghen

