Scholencampus SBSO ’t Vurstjen - MPI Het Vindingrijk - Internaat Het Punt

Reglement Rommelmarkt
• Organisatie
o Als onderdeel van de Opendeurdag organiseert de Scholencampus
SBSO ’t Vurstjen - MPI Het Vindingrijk - Internaat Het Punt een
Rommelmarkt.

• Plaats en datum
o De Rommelmarkt gaat door op zaterdag 15 juni 2019 van 10h tot
15h op het Scholencampus, Vurstjen 25-27, 9940 Evergem.

• Producten
o Enkel tweedehandsproducten worden toegelaten
o Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te
verkopen of gratis aan te bieden:
✓ Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers,
braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, enz.).
✓ Levende dieren, kopie van Cd’s en cassettes of andere
mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare
markten verboden is.
✓ Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette
dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente,

wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische
apparatuur, rookwaren en andere goederen waarvan de
verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving
op ambulante handel).
✓ Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in
die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare
handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit
artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters
verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na
de rommelmarkt.
✓ Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en
handelingen strijdig met dit reglement worden aan de
bevoegde overheden gemeld.

• Toegang – Opbouw – Afbouw
o Het terrein is voor de opbouw toegankelijk met de wagen van
7.30h tot 9h. Dan moeten alle wagens van het schoolterrein.
o Aanhangwagens mogen enkel op de standplaats staan, niet er
achter of elders op het schoolterrein.
o Een standplaats is 4 meter lang en gemarkeerd op de grond. De
omvang van de standplaats mag niet gewijzigd worden.
o Plaatsen zijn niet genummerd en vrij in te nemen.
o Voor de afbouw mogen wagens op het terrein vanaf 15h tot 16h.
o Niet verkochte goederen en afval worden door de standhouder
terug meegenomen.

• Inschrijving en betaling
o De prijs voor een standplaats (4 meter) bedraagt 5 €.
o Vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 juni 2019
o Inschrijven kan enkel via email naar:
rommelmarktvurstjen2019@gmail.com
én betaling van 5 € op rekening:

BE 87 0682 1455 1394
met vermelding: “Naam + Rommelmarkt Vurstjen 2019”

o Na betaling ontvangt u uw DEELNAMEBEWIJS per email. Dit bewijs
dient getoond te worden op de Rommelmarkt vooraleer u een
standplaats inneemt. Bijgevoegd zal ook een plattegrond van de
Rommelmarkt gevoegd zijn.
o Na inschrijving gaat u automatisch akkoord met het Reglement van
de Rommelmarkt.
o Bij afgelasting of het afzien van deelname wordt het standgeld
NIET terugbetaald.

• Varia
o De Marktleiding kan autonoom beslissen of bepaalde producten al
dan niet mogen verkocht worden.
o Deelname is pas geldig op vertoon van het “DEELNAMEBEWIJS”
o De openbare weg en wandelweg langs de standen dient
toegankelijk en berijdbaar te blijven voor de hulpdiensten.
o Alle verdere betwistingen worden enkel beslecht door de
Marktleiding.
o Het is verboden muziek af te spelen op de standen.

De Marktleiding en de Scholencampus kunnen niet verantwoordelijk gesteld
worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal, vernieling of verlies van al
dan niet verkochte goederen.
Eventuele kosten voor tussenkomst van orde- of hulpdiensten zijn steeds ten
laste van de standhouder.

