Rommelmarkt der
Begijnhoven
Mechelen

Reglement
Artikel 1: De rommelmarkt wordt jaarlijks georganiseerd op de tweede zaterdag van september door
de Buurtwerking Klein Begijnhof -Heembeemd en de Buurtwerking Groot Begijnhof vzw.

Artikel 2: De rommelmarkt is enkel toegankelijk voor particulieren die NIET in het bezit zijn van een
ambulante handelskaart. Zij mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun
persoonlijke goederen (artikel 7 van KB van 17 juni 2000). Standen met nieuwe materialen of met
commerciële doeleinden worden uitgesloten.

Artikel 3: Het is verboden publiciteit te voeren voor commerciële doeleinden.

Artikel 4: Eet- en drankstanden voor eigen prof ijt zijn niet toegestaan

Artikel 5: De standen worden toegewezen volgens volgorde van inschrijving. Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de vraag naar een bepaalde plaats door de exposant.

Artikel 6: De plaatselijke bewoners hebben voorrang bij hun keuze bij hun standplaats.

Artikel 7: De stand is 4m breed en +/- 2m diep. Vaste tenten met 4 poten zijn niet toegelaten,
paraplu’s met centrale poot daarentegen wel.

Artikel 8: Om de nachtrust van de bewoners te garanderen is het opbouwen van standen niet
toegestaan voor 7u (ook voor bewoners). De straten van de rommelmarkt zullen tot stipt 7.00u voor
wagens af gesloten zijn. Om veiligheidsredenen is het af voeren van stands en materiaal met
voertuigen pas toegelaten vanaf 16.00u, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organiserende
buurtwerking (bv. bij lage opkomst door slecht weer).

Artikel 9: Elke gereserveerde standplaats die om 10.00u niet is bezet, kan verder worden verhuurd

Artikel 10: Gereserveerde standplaatsen kunnen niet worden geannuleerd en worden nooit
terugbetaald.

Artikel 11: Standen worden niet onderverhuurd.

Artikel 12: Er mogen geen wagens op de standen blijven staan gedurende de rommelmarkt

Artikel 13: Exposanten mogen geen voorwerpen of verpakkingen achterlaten op hun stand.
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Artikel 14: Elke inbreuk kan met onmiddellijke verwijdering bestraf t worden, zonder enige
terugbetaling.

Artikel 15: De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij ongeval, schade, dief stal of
verlies.

Artikel 16: Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de
interpretatie ervan door de organisatoren.

Artikel 17: Persoonlijke contactgegevens worden enkel gebruikt om de standhouders te kunnen
contacteren voor het verstrekken van inf ormatie met betrekking tot hun reservatie, stand of betaling.
Na af loop van de rommelmarkt worden deze gegevens gewist. Cont actgegevens worden niet zonder
toestemming aan derden verstrekt die geen deel uitmaken van de organisatie. Op eenvoudige
aanvraag is het te allen tijde mogelijk om eigen contactgegevens te laten verwijderen uit onze
bestanden.

Artikel 18: Bij betwisting is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Mechelen 2022, het bestuur

rommel@begijnhof mechelen.be

www.groot-begijnhof mechelen.be
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