9e VESTENFESTIVAL – rommelmarkt & garageverkoop

REGLEMENT
ORGANISATIE:
Wijkgemeenschap De Vesten vzw
E-mail: info@wijkdevesten.be p/a Guldenvliesstraat 13, 9120 Melsele
Website: www.wijkdevesten.be
Facebook:
WANNEER:
Wijkgemeenschap De Vesten, Melsele organiseert met de toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen van Beveren deze activiteit op zondag 18 augustus 2019 van
10u en 18u.
Aanmelden de dag van de rommelmarkt kan enkel via de Gaverlandstraat te Melsele.
hier wordt u opgevangen en naar uw plaats begeleid.
ER IS GEEN INRIJ MOGELIJK VIA DE FARNESELAAN VANAF DE N70 !
WAAR:
De rommelmarkt en garageverkoop vindt plaats te 9120 Melsele in volgende straten; Keizer
Karelstraat, Marnixstraat en Guldenvliesstraat.
WETGEVING:
De wetgeving over ambulante activiteiten (KB van 3 april 1995) is van toepassing.
TARIEVEN:
1) De inwoners die garageverkoop doen : gratis
Rommelmarkt standen dienen genomen te worden per 5 meter
2) Rommelmarkters (*)
: 1,00 euro per meter (stand 2 meter diep)
3) Rommelmarkters (*)
: 1,50 euro per meter (stand 3 meter diep)
4) Rommelmarkters (*)
: 3,00 euro per meter (stand op speelplein)
5) Handelaars (**)
: 5,00 euro per meter (te nemen per 5 meter)
6) Verkoop van eten en drinken (***)
: 15.00 euro per meter
De onder punt 5 & 6 vallende handelaars dienen op voorhand te betalen via overschrijving
naar BE08 7512 0724 7513 t.n.v. wijkgemeenschap de vesten met vermelding “handelaar”
en categorie “5” of “6”.
(*) rommelmarkters/particulieren betalen ter plaatse
(**) betreft eten en drinken dat ter plaatse genuttigd wordt. (frituur, hamburgers enz.. )
INSCHRIJVEN:
Op voorhand inschrijven is gegarandeerd een plaats (doch aan alles komt een eind. Ook dus
aan onze straten. Vol=vol dus) De inschrijving kan gebeuren via de site of per mail naar
info@wijkdevesten.be of voor de bewoners via de formulieren die beschikbaar zijn in ‘tKoT
of die je terugvindt in je brievenbus. Verkoop van eten en drinken dat ter plaatse genuttigd
kan worden gebeurd enkel in overleg met de organisatoren via info@wijkdevesten.be

PRACTISCHE INFO:
LET OP ! indien men is ingeschreven en niet verschijnt zonder te verwittigen is dit toevoeging
op de zwarte lijst. Verdere deelname is dan niet meer mogelijk zonder voorafbetaling.
OPROEP! GELIEVE STEEDS DE TOILETTEN TE GEBRUIKEN T.H.V. DE FEESTTENT !
Kandidaat-standhouders die zich niet ingeschreven hebben, kunnen alleen een standplaats
krijgen als er nog beschikbare ruimte is. Zij mogen alleen een plaats innemen met toelating
van de inrichters. Alleen de vermelde en toegekende ruimte mag worden ingenomen.
Het is niet toegelaten de te koop aangeboden artikelen vast te maken aan de
bouwelementen van woningen, andere constructies, openbaar meubilair, bomen of
struiken. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor de schade door de standhouder(s) aan
derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen.
OPSTELLEN KAN PAS VANAF 8.00 UUR… NIET VROEGER !!
De standen worden geopend vanaf 10.00 uur en ten laatste gesloten om 18.00 uur.
De standen moeten tegen 19.00 uur volledig ontruimd worden, zodat alle wegverkeer vanaf
19.00 uur terug normaal kan verlopen. Tijdens het laden en lossen zal de deelnemer er over
waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor de
hulpdiensten. Hebt u familie of vrienden in de wijk waar u op de oprit mag staan, dan
kunnen zij voor u inschrijven. MAAR, dan mag u op zondag enkel op het parcours voor te
lossen of te laden met de wagen tot 9.00 uur. Deze kan enkel ter plaatse blijven OP de oprit
van uw gastheer/vrouw en vanaf 10.00 uur niet meer weg voor 18.00 uur.
U dient er voor te zorgen dat al uw goederen daar op de oprit staan. (de oprit is enkel de
breedte van de poort (dus originele breedte van de oprit en geen bijgelegde stukken)
GEEN UITZONDERINGEN!
Het is VERBODEN op de rommelmarkt de volgende artikelen te verkopen of gratis aan te
bieden, tenzij dit voldoet aan de wetgeving en na akkoord van de organisatie. LET OP! Dit
geldt ook voor deelnemers aan de garageverkoop:
A. Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde
broodjes, dranken enz.).
B. (Droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren, kopieën van cd’s en cassettes of
andere mediadragers, en artikelen waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
C. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische
producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie,
medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is
door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).
D. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en
uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen die strijdig met dit artikel aangeboden
worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring worden gehouden tot
na de rommelmarkt. versie 2.0 Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en
handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

Bij de opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug
meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde
omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.
ALS U DEZE REGEL NIET NALEEFT, WORDT U DOOR DE ORGANISATIE VAN VERDERE
DEELNEMING UITGESLOTEN. UW GEGEVENS ZULLEN DOORGEGEVEN WORDEN AAN DE
POLITIE EN U ZAL VOOR DE KOSTEN VAN HET VERWIJDEREN VERANTWOORDELIJK WORDEN
GESTELD.
De inrichters houden uitsluitend contact met de deelnemer-betaler, tenzij dit anders wordt
afgesproken. Bij ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of
bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere
standhouder verzocht worden de standplaats vrij te maken en vrij te houden. In
voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere
vergoeding voorzien.
De inrichters, samen met de politie, brandweer en het gemeentebestuur van Beveren, staan
in voor het toezicht en de naleving van de orde op het parkoers.
Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die
voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo
spoedig mogelijk in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of
bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil,
kunnen verzocht worden onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is
in terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
De beteugeling van openbare dronkenschap op de openbare weg is van toepassing.
Bij het plaatsen van uw stand dient u rekening te houden dat er een minimale doorgang van
4 meter vrij gehouden moet worden. Hier zal controle op gebeuren door de mensen van de
brandweer.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Door deel te nemen aan de garageverkoop/rommelmarkt verklaart de deelnemer het
reglement van de rommelmarkt ontvangen/gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Namens de organisatie,
De voorzitter
Emiel Verhoeven
Voor alle verdere info of vragen: 0475/43.00.58 of info@wijkdevesten.be

