REGLEMENT ROMMELMARKT
Zondag 17 maart 2019 – 10u tot 16 uur, Kiemerstraat, 9100 Sint-Niklaas
1. Inschrijven is mogelijk via het e-mailadres: Kiemerfest@gmail.com of via
inschrijvingsstrookje van de juf. Je kan ook inschrijven en betalen via de
website www.kiemerfest.be. De inschrijving is definitief na betaling van het standgeld.
Hetzij contant aan de schooldirectie of via rekeningnummer. BE67 7360 1742 3587. U kan
een e-mail verwachten als bevestiging.
2. De standplaatsen & parkeerplaatsen worden toegewezen door de organisatoren op de dag
van het gebeuren. Over de toewijzing is geen discussie mogelijk. Vanaf 9u00 kan u zich
aanmelden en uw stand uitzetten.
3. Geen verkoop van drank- en voedingswaren, levende dieren, nieuwe goederen en geen
promotiestanden. Standhouders die zich niet aan deze regels houden, worden
onherroepelijk van de rommelmarkt verwijderd zonder teruggave van het standgeld. Tenzij
uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
4. Alle niet verkochte koopwaar en/of afval dient verplicht na afloop van de rommelmarkt
opnieuw meegenomen te worden.
5. Er wordt voldoende ruimte voorzien alsook een ruime doorgang voor de bezoekers. Parasols
zijn toegelaten voor zover deze de andere standhouders niet hinderen.
6. De rommelmarkt wordt NIET afgelast ingeval van regen of vorst. De locatie wordt dan de
sportzaal of de gang en het afdak bij de speelplaats van de school. In dat geval dienen de
wagens geparkeerd te worden in de Kiemerstraat conform de wegcode. Bij regenweer of
vorst worden de standen ingekort naar de grote van de tafel omdat de ruimte dan beperkt
is. Wij hopen op uw begrip.
7. Het is verboden om goederen bij andere standhouders aan te kopen en de dag zelf opnieuw
te koop aan te bieden (al dan niet tegen een hogere prijs).
8. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of
diefstal.
9. De bezitter van een standplaats is ten persoonlijke titel verantwoordelijk voor elk ongeval of
de schade berokkend aan derden door zijn installatie.
10. Door deel te nemen aan deze rommelmarkt onderschrijft de deelnemer dat hij dit reglement
zal naleven.
Voor extra info: www.kiemerfest.be

