
Rommelmarkt op het kerkplein 22 juli 2018 M. Lippensplein Knokke-Heist. 

 
Reglement openlucht rommelmarkt 
 
Organisator: vzw Margaretacentrum 
deelnemer: standplaatshouder 
 
1. De deelnemers mogen op de rommelmarkt enkel tweedehands goederen verkopen. De organisatie heeft het recht  
de verkoop van andere goederen door deelnemers te ontzeggen. De verkoop van dranken, voedingswaren, 
snoepgoed, nieuwe goederen, wapens en levende dieren is verboden. 
 
2. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het aantal meters dat is aangevraagd via het inschrijfformulier, 
dat betaald is en dat bevestigd is door de organisatie ter plaatse. De deelnemers moeten op 22 juli 2018 vanaf 06 
uur hun standplaatsbewijs waarop standnummer(s) is(zijn) aangeduid, afhalen. 
 
3. De deelnemers houden zich aan de plaats die hen is toegewezen. Het onderling ruilen van standplaatsen is niet 
toegestaan. 
 
4. De deelnemers zullen aan andere deelnemers en/of bezoekers van de rommelmarkt op geen enkele wijze hinder 
of overlast veroorzaken. Zij zullen er voor zorgen dat met hun goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. 
 
5. Er mogen geen voertuigen en/of aanhangwagens op de rommelmarkt geplaatst worden. 
 
6. In geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot de rommelmarkt, heeft de organisator 
het recht om een voor ieder bindende beslissing te nemen. Indien de deelnemer zich niet bij de genomen beslissing 
wenst neer te leggen, heeft de organisatie het recht om deze deelnemer van de rommelmarkt te weren ofwel te 
(doen) verwijderen. 
 
7. De deelnemers laten hun standplaats na de rommelmarkt borstelschoon achter. Het achterlaten van niet 
verkochte goederen en/of van afval is ten strengste verboden. Wanneer dit wel gebeurt zal voor de afvoer van 
achtergelaten goederen en/of afval een vergoeding van 50,00 euro aan de standhouder aangerekend worden. 
 
8. De organisatie behoudt zich het recht voor het ten gehore brengen van muziek te verbieden of de geluidssterkte 
te matigen als er naar hun mening hinder of overlast is voor bezoekers, omwonenden of andere deelnemers. 
 
9. Professionele verkopers moeten over een geldige leurderskaart beschikken en zich identificeren d.m.v. een bord 
dat op een voor bezoekers zichtbare wijze geplaatst is op hun stand. 
 
10. De organisatie beslist over het al dan niet toewijzen van een stand en houdt rekening met het aantal aanvragen. 
 
11. Het opstellen van de kramen kan pas om 6.30 uur beginnen om verstoren van de nachtrust te vermijden 
 
12. Het standgeld wordt niet terugbetaald bij niet-gebruik van de toebedeelde standplaats. 
 
13. Deelnemers kunnen hun stand pas beginnen opstellen als zij hun standplaatsbewijs hebben. 
 
14. De genummerde en afgelijnde standplaatsen zullen op de grond aangeduid zijn. 
 
15. De rommelmarkt eindigt om 18 uur. Het afbreken van de standen kan pas na 18 uur beginnen en moet gedaan 
zijn ten laatste 19 uur. 
 
16. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Brugge. Tenzij de kantonrechter bevoegd is 
om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van de organisatie voor de op grond van de wet 
bevoegde zijnde rechter te kiezen. Op een met de organisator gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlandstalig 
recht van toepassing. 


