KURINGEN ROMMELT …
VZW Sint Gertrudis Jeugdhemen organiseert ter gelegenheid van KURINGEN KERMIS(T) op
zaterdag 2 september 2017, een grote rommelmarkt op de Prinsenhofweide achter de kerk
in Kuringen.
Doel : Alle Kuringenaren en geïnteresseerden kunnen tweedehandszaken kopen/verkopen op
deze openlucht rommelmarkt in het centrum van Kuringen.
Reglement :
Organisator : VZW Sint Gertrudis Jeugdhemen, kuringe.kermist@gmail.com
1. Het is toegestaan ‘tweedehandszaken’ te koop aan te bieden. Uitgesloten van verkoop zijn :
munitie, wapens, artikelen waarvan de verkoop bij wet verboden is, maar ook voeding of
drank.
2. De openlucht rommelmarkt start om 12.00 uur en eindigt om 18.00 uur.
(Aanwezigheid standhouders vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur)
3. Bij het verlaten van de markt, zal de U toegewezen plaats proper achtergelaten worden
4. Alle deelnemende standhouders blijven zelf aansprakelijk tegenover derden voor alle door hen
berokkende schade aan bezoekers of andere deelnemers. De organisator kan geenszins
verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schadegevallen ten gevolge van de
marktactiviteiten.
5. De standen zijn afhankelijk van de plaats minstens 6x3 meter en maximaal 8x4 meter. Er mag
één wagen per stand opgesteld worden.
6. Prijs per standplaats is per lopende meter 1,00 euro met een minimum van 6,00 euro.
7. Voorinschrijvingen zijn mogelijk en wenselijk : inschrijven via website en betaling op voorhand
te voorzien op rekening van de VZW Sint Gertrudishemen: BE05 9792 4192 5075. Gelieve Uw
bewijs van voorinschrijving mee te brengen. Vooringeschrevenen zijn welkom voor opbouw
vanaf 11.00 uur.
8. De standplaatsen worden ter plaatse door de marktleider verdeeld. Ten allen tijde is het de
markleiding die beslist waar een standhouder zijn stand mag/kan opbouwen en welke
afmetingen van standruimte hij dient te respecteren.
9. De standhouders worden door de marktleiding begeleid bij aankomst en mogen alleen na
akkoord marktleiding hun standplaats in gebruik nemen.
10. Voor alle andere niet opgesomde gebeurtenissen, is enkel de marktleiding bevoegd voor het
nemen van de juiste beslissingen, die steeds dienen opgevolgd te worden.
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