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MARKTREGLEMENT

1  De standhoud(st)er moet zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege kunnen legitimeren door 
middel van een paspoort of geldig rijbewijs.

2.  De markt is voor de standhoud(st)ers toegankelijk vanaf 08.00 uur. De opbouwtijd is van 08:00 uur tot 10.45 
uur. De afbouw van 17.30 uur tot 18.30 uur. Indien een standhoud(st)er de standplaats niet voor 10.45 uur heeft 
opgebouwd vervalt het recht de standplaats dezelfde dag te gebruiken zonder dat de standhouder recht heeft op 
restitutie van het reserveringbedrag. Het staat de marktorganisatie dan vrij de desbetreffende standplaats aan een 
ander te verhuren.

3.  Voorschriften van de marktorganisatie, de overheid, de brandweer en de politie moeten stipt worden opgevolgd. 
Looppaden, nooduitgangen en brandslanghaspels moeten vrij blijven.

4.  De markt is van 11.00 uur tot 17.30 uur geopend voor het publiek. Na de openingstijd voor het publiek mogen er 
geen goederen meer worden binnen gebracht.

5.  Het is verboden om plakband/ tape of andere lijm-houdende materialen te gebruiken op of rondom de plaats.

6.  We willen het evenement zoveel mogelijk plastic-vrij houden, plastic tasjes zijn dan ook niet toegestaan. Het spreekt 
vanzelf dat afbreekbaar plastic of gereycled plastic, hier niet onder valt.

6.  Het verkopen van vlees en vis (producten), illegale cd’s, dvd’s, wapens, drank, drugs of porno is niet toegestaan.

7.   Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken 
daaronder begrepen, en de daaraan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhoud(st)er. De 
marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen, het 
marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal, wind 
en waterschade daaronder begrepen. Schade door toedoen van de standhoud(st)er toegebracht aan derden, zullen 
op hem/haar worden verhaald.

8.  Het bereiden van etenswaren is binnen niet toegestaan. Buiten alleen door de standhouders die hier vooraf 
toestemming hebben gekregen van de organisatie.

9.    Het verkopen van gestolen goederen is ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie aangifte doen bij 
de politie. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

10.  De marktorganisatie kan naar eigen inzicht standhoud(st)ers een andere plaats, aanwijzen.

11.  Standhoud(st)ers die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het 
marktcomplex verwijderd en kunnen geen aanspraak meer maken op het door hen betaalde inschrijfgeld.

12.  De ruimte is verwarmd. Op last van de brandweer mag er niet worden gerookt en mogen er geen kaarsen worden 
gebrand. Bij een calamiteit moet de ruimte onmiddellijk worden verlaten en mogen er geen spullen van de kramen 
worden meegenomen.  


