Reglement Afsnee Rommelmarkt
1. De standen hebben allen een diepte van 2 meter vanaf de boordsteen van het voetpad en
een lengte van 2, 3, 4, 5 of 6 meter naar keuze.
2. Alle standhouders, ook de kinderen (-12jaar) moeten vooraf inschrijven en betalen om hun
plaats te reserveren.
3. De kostprijs is vastgelegd op 1€ per vierkante meter. Dus respectievelijk 4€, 6€, 8€, 10€ of
12€. Kinderen geboren na 2001 kunnen een gratis standje van 4 m² reserveren voor verkoop
of ruilen van speelgoed mits het betalen van een borgsom van 2€ (deze 2€ wordt de dag zelf
terug gegeven) de kinderen dienen vergezeld te zijn van 1 ouder. Als de ouders eveneens een
stand hebben, gelieve de inschrijving dan samen ineens te doen.
4. De inschrijvingen worden pas aanvaard na betaling door overschrijving op de rekening van
Feestcomité Afsnee VDK reknr. 890-6840467-58 met vermelding van Afsneerommelmarkt,
naam, adres en aantal m2. Er kan ook contant gestort worden aan het loket van VDK Sint
Denijs Westrem, Kerkdreef nr. 3 (open elke voormiddag van ma. tot zat).
Stuur vooraf een mail met opgave gewenste m2, naam en adres, gsm-nr. naar
afsneekermis@live.be
De inschrijvingen lopen af op vrijdag 31/05/2013, na die datum worden geen inschrijvingen
meer aanvaard.
5.

Na de inschrijving zal U via mail bericht worden met uw toegekend standnummer en logo,
gelieve deze af te printen en mee te brengen als bewijs van standhouder.(te plaatsen achter
de voorruit van de wagen, dient tevens als parkeerbewijs).

6. Vanaf 8 uur zijn er mensen van de organisatie beschikbaar om de aangeduide plaatsen aan te
wijzen, en voor het geven van info en hulp, om 9 uur dienen alle auto’s verwijderd te zijn van
de markt. De markt gaat door vanaf 9 uur tot 17 uur, daarna moet alles terug opgeladen
worden. Onverkochte goederen en afval mogen niet achtergelaten worden !
7. De standen staan opgesteld aan 1 zijde van de straat, de andere zijde dient vrij te blijven
voor de doorgang van publiek, activiteiten en hulpdiensten. In geen geval mag er geparkeerd
worden in Afsneedorp.
8. In Afsneedorp staan de standen aangeduid met nummering vooraf gegaan met letter A aan
de zijde van de onpare huisnummers. Na het opstellen van de stand kan er geparkeerd
worden in de berm op gereserveerde plaatsen in de kleine Goedingestraat aan de rechter
zijde (kant pare huisnummers)
9.

In de Veurestraat staan de standen aangeduid met nummering voorafgegaan met letter V
aan de zijde van de onpare huisnummers. Na het opstellen van de stand kan er geparkeerd
worden in de berm aan de overzijde ( kant pare huisnummers) tegenover de eigen stand.

10. Het is verboden dranken en eetwaren te verkopen, alsook nieuwe goederen aan te bieden.
11. .Door deelname en inschrijving gaat men akkoord met het reglement.
12. Na 10 uur mogen niet ingenomen standplaatsen toegewezen worden aan andere kandidaten
mits toestemming van de organisatoren.
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13. In geen geval zal het inschrijvingsgeld terug betaald worden bij niet deelname.
14. In geval er partytenten opgesteld worden, mogen deze niet dieper zijn dan 3m en moeten zij
volledig aan sluiten tegen de huizenrij of de haag van de omwonende.
15. Er kunnen maximaal 2 plaatsen naast elkaar gereserveerd worden op dezelfde naam.
16. Alle opritten van de bewoners dienen steeds vrij te blijven.
17. Bij het uitladen mag de doorgang niet versperd worden, en dienen alle verkeersregels
gerespecteerd te worden.
18. Er mag geen schade toegebracht worden aan gevels, hagen en bomen.

