
Reglement	  rommelmarkt	  Meuzegem	  Wolvertem	  van	  08/05/2016.	  

1. Tarief	  standgeld:	  5,00	  euro	  per	  5	  lopende	  meter	  +	  gratis	  staanplaats	  voor	  wagen.	  Inschrijving	  is	  

pas	  definitief	  na	  overschrijving	  standgeld	  op	  rek.nr.	  BE52	  9799	  4652	  6409	  
2. Plaatsen	  van	  max.	  10	  lopende	  meter	  
3. Plaatsen	  worden	  in	  lengte	  en	  breedte	  gemarkeerd,	  voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  bezoekers	  en	  het	  

beschermen	  van	  de	  koopwaren	  is	  het	  verboden	  de	  markeringen	  te	  overschrijden	  
4. De	  betaalde	  plaatsen	  worden	  onder	  geen	  enkele	  voorwaarde	  terugbetaald	  

5. Deelname	  wordt	  alleen	  toegelaten	  aan	  deelnemers	  die	  vooraf	  hebben	  betaald,	  bankrekeningnr.:	  
zie	  voorzijde	  van	  dit	  bericht	  

6. Het	  oprijden	  voor	  de	  start	  van	  de	  markt	  gebeurt	  via	  kruispunt	  Meuzegemstraat/Linthoutseweg	  en	  

het	  afrijden	  na	  de	  markt	  via	  kruispunt	  Meuzegemstraat/Merchtemsesteenweg.	  
7. De	  toegang	  en	  het	  uitstallen	  van	  de	  koopwaar	  	  op	  de	  markt	  kan	  vanaf	  07.00u,	  het	  heeft	  geen	  zin	  	  

zich	  vroeger	  aan	  te	  melden	  

8. Het	  einde	  van	  de	  markt	  is	  voorzien	  om	  18.00u,	  de	  markt	  vroeger	  verlaten	  is	  verboden	  tenzij	  
door	  slechte	  weersomstandigheden	  of	  overmacht	  

9. Plaatsen	  die	  om	  09.00u.	  niet	  zijn	  ingenomen,	  kunnen	  aan	  iemand	  anders	  toegewezen	  worden	  

10. De	  organisatoren	  behouden	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  ongewenste	  artikelen	  en/of	  ongewenste	  
standhouders	  te	  weigeren	  	  

11. Het	  is	  verboden	  eten,	  drinken,	  	  vuurwapens,	  alle	  andere	  wapens,	  afbeeldingen	  strijdig	  met	  de	  

goede	  zeden	  en	  nieuwe	  artikelen	  tentoon	  te	  stellen	  of	  te	  verkopen	  tijdens	  de	  rommelmarkt	  
12. Iedere	  deelnemer	  wordt	  geacht	  het	  reglement	  te	  kennen	  en	  toe	  te	  passen	  en	  zijn	  stand	  proper	  

achter	  te	  laten	  

13. Overtreders	  van	  het	  reglement	  zullen	  van	  de	  markt	  worden	  verwijderd	  en	  door	  de	  politie	  
geverbaliseerd	  worden	  

14. De	  inrichters	  kunnen	  niet	  verantwoordelijk	  gesteld	  worden	  voor	  schade,	  diefstal	  of	  elk	  ander	  
schadegeval	  opgelopen	  voor,	  tijdens	  of	  na	  de	  rommelmarkt.	  


