
Reglement van "HBS De Heidebloem" voor deelnemers aan de Kofferbakmarkt 
 De markt is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 9.00 uur is er de gelegenheid om een verkoopplaats in te nemen. Plaatsen worden toebedeelt op volgorde van aankomst.  Telefoon op locatie: 06 1815 7146  De kosten voor een standplaats bedragen: 1 personenauto    €10,-- 1 personenauto met aanhanger  €15,-- 1 bedrijfsauto (bus)   €15,-- 1 bedrijfsauto (bus) met aanhanger €20,--   De kofferbakmarkt is bedoeld voor verkoop van gebruikte en/of zelfgemaakte artikelen. Het is dan ook niet toegestaan nieuwe artikelen te verkopen.     Enkele regels om deze markt tot een gezellige en succesvolle dag te maken.  A) ALGEMEEN: 1) De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden. 2) De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen! 3) De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang te weigeren. 4) De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anders van een verkoper of bezoeker. 5) In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.     B) DE PLEK OM TE VERKOPEN: 1) De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplek aangewezen op volgorde van binnenkomst. 2) De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplek toe eigenen. 3) Na aanmelding is de verkoper van een plek verzekerd. Voor overigen geldt vol=vol! 4) Er worden geen bak- of vrachtwagens toegelaten, tenzij de organisatie anders beslist. 5) De verkoper mag zijn plek inrichten zoals hij/zij wil (partytent – kraam –kleed  – etc.). 6) Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek steken.  7) Het verkopen van voedingsmiddelen, levende have (dieren), wapens en porno-artikelen is verboden. 8) De verkoop begint (in de publiciteit) om 11.00 uur. Het is de verkoper toegestaan al eerder te verkopen. 9) De markt vindt plaats op een openbare weg. Hulpdiensten moeten te allen tijde doorgang kunnen hebben.   C) STROOM: 1) In verband met geluidsoverlast is het de verkoper NIET toegestaan een aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom! 2) Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en medeverkopers.  D) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN:. 1) De verkopers kunnen gebruik maken van de toiletten in de plaatselijke horeca. 2) De verkoper verzamelt zijn eigen afval en neemt dit mee naar huis.  3) De verkoper is verplicht om alle niet verkochte goederen mee terug te nemen.    E) KOSTEN EN AFREKENEN: 1) De kosten voor een standplaats worden betaald bij aankomst.   F) EINDE VERKOOP 1) De verkoper mag tot einde verkoop (17.00 uur) niet met de auto wegrijden. (dit geeft nl. zeer gevaarlijke situaties omdat er nog bezoekers rondlopen). 2) De verkoper is verplicht zijn/haar plek geheel schoon achter te laten! 3) Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de 

aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.   


