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Reglement
Artikel 1: De rommelmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 2 september 2017 door de Vrienden van Driesrock op
het “achterste Molenveld” te Elewijt.
Artikel 2: De rommelmarkt is enkel toegankelijk voor particulieren die niet in het bezit zijn van een ambulante
handelskaart. Zij mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun persoonlijke goederen (artikel 7
van KB van 17 juni 2000). Standen met nieuwe materialen of met commerciële doeleinden worden uitgesloten.
Artikel 3: Eet- en drankstanden voor eigen profijt zijn niet toegestaan.
Artikel 4: Het is niet toegelaten publiciteit te voeren voor commerciële doeleinden.
Artikel 5: De standen worden ingenomen vanaf 7u30. Deze mogen echter niet worden afgebroken voor 16u00 tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van de organisator “De Vrienden van Driesrock”. De rommelmarkt gaat open vanaf
9u00.
Artikel 6: De exposanten mogen geen voorwerpen of verpakkingen achterlaten op hun stand.
Artikel 7: De standen worden toegewezen volgens volgorde van inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de vraag naar een bepaalde plaats door de exposant.
Artikel 8: De plaatselijke bewoners hebben voorrang bij hun keuze van standplaats.
Artikel 9: De stand is minimum 3m breed.
Artikel 10: De prijs per lopende meter bedraagt 2 euro; met een minimum van 6 euro per stand. De betaling wordt
ter plaatse geregeld ..
Artikel 11: Standen worden niet onderverhuurd.
Artikel 12: Er mogen geen wagens op de standen blijven staan gedurende de rommelmarkt.
Artikel 13: Elke gereserveerde standplaats die om 8:30 niet bezet is, kan verder verhuurd worden door de
organisatie.
Artikel 14: Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de interpretatie ervan door
de organisator.
Artikel 15: Elke inbreuk kan met onmiddellijke verwijdering bestraft worden, zonder enige terugbetaling.
Artikel 16: De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongeval, schade, diefstal of verlies.
Elke exposant ontvangt een exemplaar van huidig reglement.
Aldus opgemaakt te Elewijt, augustus 2017, De Vrienden van Driesrock
Alle correspondentie kunt u richten aan: rommelmarkt@driesrockelewijt.be
Zie ook onze webstek : www.driesrockelewijt.be

