Reglement ‘Grote Rommel- en Antiekmarkt’ van zaterdag 13 april 2019
Verantwoordelijke organisatie: Koninklijke Basketbalvereniging Oostende-Bredene,
p.a. Donald Degroote, Leon Spilliaertstraat 35 bus 302, 8400 Oostende.
www.kbob.be
Door het overmaken van het inschrijvingsgeld verklaart de standhouder dat hij/zij kennis genomen
heeft van het reglement en aanvaardt hij/zij de bepalingen ervan.
1.

In het MEC Staf Versluys geldt een volledig rookverbod.

2.

De markt zal doorlopend toegankelijk zijn voor het publiek van 9u tot 17u. De standhouder is verplicht
om tijdens deze uren zijn stand open te houden en zeker niet voor 17u de stand op te ruimen.

3.

De plaats zal ter beschikking zijn van de deelnemers vanaf 7u15 op zaterdagmorgen. Elke deelnemer
krijgt van de organisatie een standplaats toegewezen.

4.

Laden en lossen:
De standhouder kan zijn goederen lossen (en na afloop van de rommelmarkt) opladen aan de
achterzijde van het MEC Staf Versluys (toegang via de Kapelstraat). Daartoe zal de toegang
opengesteld worden vanaf 7u15. Het is echter verboden de wagen daar te parkeren, evenmin op het
plein voor het eventcentrum. Na het lossen van de goederen kan men de wagen gratis parkeren langs
de Koninklijke baan en via een ‘poortje’ makkelijk terug het eventcentrum bereiken.

5.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen of
meningsverschillen tussen koper, verkoper en publiek.

6.

De standhouder staat zelf in voor het toezicht en de veiligheid op zijn stand.

7.

Indien de standhouder zich om 9u00 nog niet gemeld heeft in het centrum of de zaal, behoudt de
organisatie zich het recht om de standplaats aan andere verkopers toe te wijzen zonder dat dit
aanleiding kan geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld aan de oorspronkelijke standhouder.

8.

De publiciteit wordt verzekerd door de organisatie.

9.

Pas na ontvangst van het inschrijvingsgeld, wordt de standplaats definitief vastgelegd.

10. De standhouder is, samen met nog 2 andere personen, vrijgesteld van betaling van inkomgeld.
Hiervoor dienen al deze personen een polsbandje, voorzien door de organisatie, te dragen.
11. Na afloop van de rommelmarkt dient de standhouder zijn plaats achter te laten in de staat waarin
deze aangetroffen werd. Alle niet-verkochte goederen worden terug meegenomen, alsook alle
verpakkingsmaterialen en vuilnis. De organisatie behoudt zich het recht een retributie aan te rekenen
voor de verwijdering van het achtergelaten materiaal.

