
Algemene deelnamevoorwaarden - Tweedaagse Rommelmarkt 

DOOR JE INSCHRIJVING VERKLAAR JE JE AKKOORD MET ONDERSTAAND REGLEMENT. 

INRICHTER - VOK vzw, Pycke de ten Aerdelaan 47, 8400 Oostende is inrichter van de tweedaagse rommelmarkt. 

 

LOCATIE & OPENINGSUREN - De markt gaat door in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47, 8400 Oostende op  

zaterdag 7 september en zondag 8 september 2019 en is voor publiek gratis toegankelijk van 8u tot 18u.   Tijdens de 

openingsuren ben je verplicht je stand open te houden en te bemannen tot het einde van de markt. 

De zaal is telkens toegankelijk voor standwerkers vanaf 7.45u.  Op vrijdag 6 september is er mogelijkheid tot opbouw 

van de stand van 17u tot 20u.  Op zondag 8 september wordt NIET opgeruimd of ingepakt voor 18u.  Er is mogelijkheid 

tot afbraak tussen 18u en 19.30u.  Auto’s of aanhangwagens worden niet in de zaal toegelaten. 

 

STANDGELD - Het standgeld bedraagt € 4,00 /lopende m. Enkel de ingeschrevene mag de standplaats gebruiken  

d.w.z. dat elke deelnemer persoonlijk moet inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website.   

Verplichte minimumgrootte stand = 4 lopende m (oppervlakte= ong. het dubbele).  De standplaats is enkel gegaran-

deerd na inschrijving en betaling van het verschuldigde bedrag op rek.nr: BE62 4761 2654 3161.  Het standgeld wordt bij 

annulatie niet terugbetaald. 

 

STANDPLAATS - De deelnemers nemen de door de inrichters toegewezen standplaats in, aangeduid met het standplaats-

nummer, waarbij de afgetekende zone gerespecteerd wordt.  Voor elke stand kan, ongeacht de grootte, wordt 1 tafel 

gereserveerd worden (onder voorbehoud dat stadslevering toereikend is). Tafels worden toegewezen in volgorde van 

betaalde inschrijving! Indien er tafels op overschot zijn, dan kan de dag zelf nog een tafel bijkomend verkregen worden. 
 

Wanneer je beschadigingen aanbrengt aan de infrastructuur, word je steeds aansprakelijk gesteld. Gelieve bestaande 

beschadigingen vooraf te melden aan de inrichter vooraleer je je standplaats inneemt. De standhouders moeten hun 

standplaats zelf inrichten en rein houden. 
 

Alle afval, dozen en andere verpakkingsmateriaal wordt terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer ver-

laat zijn/haar standplaats in dezelfde staat zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang van de markt. Niet verkochte goederen 

dienen terug meegenomen te worden. Nadien laat je de tafel, opgevouwen op de grond, in de stand liggen.  

 

NIET TOEGELATEN - Er mogen geen muziekcd’s, MP3’s  en/of video’s afgespeeld worden. Boetes van Sabam en Billijke ver-

goeding zijn voor rekening van de overtreder.  Gasflessen of snel ontbrandbare producten zijn ten strengste verboden. 

In de zalen geldt een algemeen rookverbod. 

 

KOOPWAAR - De verkopers mogen geen handelaars zijn. De te koop gestelde goederen moeten tweedehands zijn. De 

standhouder is verantwoordelijk voor alle officiële administratieve verplichtingen.  Het is verboden op de rommelmarkt, 

zowel te koop als gratis aan te bieden alle dranken en/of voedingsmiddelen. Verder zijn niet toegelaten voor verkoop: 

bloemen, planten, groenten, fruit, levende dieren, munitie, wapens en andere artikelen waarvan de verkoop op openbare 

markten verboden is. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit regle-

ment, alsook diefstal, worden onmiddellijk aan de bevoegde overheden gemeld. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID - De inrichter is niet verantwoordelijk voor fiscale en administratieve verplichtingen van de 

standhouders die gelden voor zelfstandigen en occasionele bijverdieners. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor 

gebeurlijke ongevallen en diefstallen.  In geen enkel geval kan van de organisatie schadevergoeding geëist worden. 

Voor alle niet-voorziene gevallen of in geval van betwisting beslissen de inrichters. 

De inrichters zijn gemachtigd je de toegang tot de markt te ontzeggen bij niet naleving reglement of het niet opvolgen 

van de richtlijnen. In geen geval kan het standgeld  teruggevorderd worden. 

 

PRIVACY - De door u bezorgde gegevens worden bewaard conform de privacyverklaring die u vindt op 

www.vokoostende.be/privacy .  Uw email-adres gebruiken we om voor de Rommelmarkt contact met u op te nemen. 

Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden verstrekt.  Bij annulering zullen wij uw contactgegevens verwijderen 

uit deze lijst. 

VOK vzw dankt u voor uw medewerking 


