
REGLEMENT 2020 
 

1.  De rommelmarkt is officieel toegankelijk voor het publiek van 9 tot 17 uur. Standhouders 
nemen het engagement om hun stand gedurende deze uren open te houden! 

 

2.   
▪ Elke standhouder heeft een standplaats met nummer. Dit nummer bevindt zich tussen 

twee strepen. 
▪ Elke deelnemer wordt verwacht tussen 7 en 9 uur ’s morgens. De verantwoordelijke 

zal u ter plaatse uw nummer geven bij het binnenrijden. 
▪ Standplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. 
▪ Verkeerd ingenomen standen moeten terug verplaatst worden. 
▪ Wie na de eerste overschrijving nog extra meters wil aan zijn standplaats, heeft geen 

garantie dat deze standen zich naast elkaar zullen bevinden. 
▪ De rommelmarkt vindt plaats in een woonbuurt en op een weiland en is daarom niet 

geschikt voor mobilhomes. 
 

3. Uw stand mag zich maximum 1 meter op de rijweg bevinden vanwege de veiligheid. Er 
moet voldoende ruimte zijn, zodat brandweer en hulpdiensten alle plaatsen kunnen 
bereiken. Standen tegenover as-verschuiving met bloembakken mogen niet op de 
rijweg staan. Opritten van buurtbewoners zijn geen standplaatsen! 
(behalve voor de bewoners zelf natuurlijk, die hiervoor op voorhand inschreven) 
 

4.  Parkeer zoveel mogelijk uw voertuig op de voorziene parkeerplaatsen buiten de 
rommelmarktzone (zie plan). Uw voertuig en/of aanhangwagen mag deel uitmaken van 
uw stand als u daarvoor extra meters voorziet, maar denk eraan, slechts 1 meter op de 
rijweg en niet zonder toestemming op het woonerf van buurtbewoners parkeren! 

 

5. Het maken van reclame onder vorm van bedelingen, spandoeken, vlaggen, … is het 
voorrecht van de organisator. Neem met hem contact op om samplerecht te bespreken.  

 

6. De organisator ontslaat zich van elke aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen op de 
openbare weg, de parkings en de toegankelijke terreinen. 

 

7.  Het is verboden: 
- op de standen drank en/of eetwaren te verkopen. Dit blijft voorbehouden voor de 

organisator. 
- levende dieren, wapens, namaak en nieuwe goederen te verkopen. 
- open vuur te maken. 
- gastoestellen en/of verbrandingsmotoren te gebruiken. 
- niet verkochte goederen op de standplaats achter te laten. 
 

 

Afval achterlaten wordt aanzien als 
sluikstorten en zal beboet worden! 

 

Voor informatie over de rommelmarkt :  

Website: www.vosbergfeesten.be       E-mail: rommelmarkt@vosbergfeesten.be 

Van 17 tot 21 uur en NIET op zon- en feestdagen: 

0486/65.70.02 

http://www.vosbergfeesten.be/
mailto:rommelmarkt@vosbergfeesten.be

