ROMMEL EN BROCANTE BEURS

REGLEMENT
1.

De opbouw is voorzien zondag vanaf 6u30 tot 09.45

2.

De organisatie verleent zich het recht om de tafels van standhouders in te nemen die zich om 9u45 nog niet gemeld
hebben (+32 3 239 56 38).

3.

De beurs begint om 10u00 en eindigt om 17u00. Voor de bezoekers gaan de deuren open om 10u00.
Met een VIP-pas kunnen de bezoekers al binnen om 9u00.

4.

Elke standhouder mag vergezeld zijn van 1 persoon.
Extra badges kunnen bij check-in aangekocht worden aan 2 € per stuk.

5.

Parking is gratis.

6.

Een stand mag niet worden opgesteld vooraleer de betaling voor de huur helemaal voldaan is.

7.

Op last van de brandweer mogen er geen tafels of andere materialen worden opgesteld in de wandelgangen.
Branddeuren moeten worden vrijgehouden. Het is niet toegestaan om tafels uit elkaar te trekken of de gangen te verkleinen. Standhouders die een hoekplaats toegewezen kregen, dienen de rijdoorgang volledig vrij te laten.

8.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het aangeboden materiaal, noch voor schade eraan
of diefstal ervan, voor, tijdens of na de beurs.

9.

De verkoop van illegale producten, dieren, auto’s, motoren en alle andere voorwerpen die niet gangbaar zijn op
rommel– en brocantebeurzen is verboden. Standhouders die hierop betrapt worden, zullen van de beurs verwijderd
worden. Er wordt geen standgeld terugbetaald.

10. Verkoop van Vinylplaten is evenmin toegestaan. Hiervoor zijn er andere beurzen.
11. Er mogen geen nieuwe producten worden verkocht. Enkel goederen gesleten door gebruik.
12. Particulieren mogen enkel persoonlijke bezittingen verkopen die niet zijn aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd
met het oog op de verkoop. Dit wil zeggen dat de verkoper enkel zijn overschotten of zoldervoorraden kan verkopen.
13. Professionele verkopers van curiosa moeten zich in regel stellen met alle wettelijke bepalingen die gelden voor professionele verkoop op rommelbeurzen.
14. Bij annulatie zullen steeds administratieve kosten worden aangerekend ten bedrage van 15 €.
Bij annulatie binnen 1 week voor de beurs wordt geen geld teruggestort.
15. Door online in te schrijven verklaart u zich akkoord met dit reglement.
16. Standen mogen pas ontruimd worden vanaf 17 uur; alle deelnemers zijn verplicht al hun afval mee terug naar huis te
nemen. Er wordt bij het binnenkomen een borg gevraagd van 10 € die u terugkrijgt bij vertrek nadat uw standplaats
volledig ontruimd is.
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