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1. De standhouders van de rommelmarkt op het Nestfeest hebben zich aan de volgende regels te 

houden. 

 

2. De Rommelmarkt Nestfeest wordt georganiseerd door cultureel ontmoetingscentrum Nova op 

door haar gekozen data en afgebakende plaatsen, waarbinnen dit huishoudelijk reglement van 

toepassing is voor alle deelnemers. 

 

3. Rommelmarkt Nestfeest wordt in 2020 georganiseerd op zondag 14 juni van 13 tot 17u 

 

4. De standhuur bedraagt 5,00 € per stand. De standlengte is 3 meter, en de diepte is 3 meter. 

 

5. De reservatie is definitief bij ontvangst van de volledige standhuur. Er wordt geen bevestiging 

van de stand verzonden. Het betaalbewijs is het bewijs van reservatie. De volgorde waarin de 

betalingen binnenkomen is niet de volgorde van de toekenning van de standplaatsen. 

 

6. Personen of firma’s, die als standhouder wensen deel te nemen aan ‘Rommelmarkt Nestfeest, 

dienen zich aan het onthaal van Nova of via de website in te schrijven. Rommelmarkt Nestfeest 

behoudt zich het recht voor enkel deelnemers en standhouders toe te laten, die voldoen aan de 

doelstelling en de richtlijnen van de organisatie opvolgen.  Reservaties kunnen nooit zonder 

uitdrukkelijke toelating van Rommelmarkt Nestfeest aan derden worden doorgegeven. Indien 

deelnemers of standhouders zich, zelfs na volledige betaling van de deelnamekosten, niet 

houden aan de doelstellingen of de richtlijnen van de organisatoren, behoudt Rommelmarkt 

Nestfeest zich het recht voor de betreffende deelnemer de toegang of deelname te ontzeggen.. 

Een reservatie wordt pas definitief na volledige vereffening van de deelnamekosten. 

 

7. Door betaling van de verschuldigde deelnamekosten, bevestigen de deelnemers dat zij kennis 

hebben genomen van dit reglement en ermee akkoord gaan. 

 

8. Indien de deelnemer of standhouder zijn reservatie annuleert of zijn standplaats niet heeft 

ingenomen ten laatste op het in vermelde uur, blijven de aangerekende deelnamekosten volledig 

verschuldigd. 

 

 

9. De standhouder kan over de stand beschikken vanaf  11.30 uur. De goederen moeten opgesteld 

staan om 12.30 uur.  Vanaf dat moment is het uitdrukkelijk verboden nog voertuigen binnen de 

afgebakende tentoonstellingsruimte te brengen of te parkeren. De stand mag niet afgebroken 

worden voor 17.00 uur. De standplaats dient verlaten te zijn om 18.00 uur met inbegrip van 

restafval. U neemt alles terug mee naar huis. Er zal op toegezien worden door de inrichters en 

medewerkers. 

 

 

10. Het inrichtend comité van de rommelmarkt behoudt altijd het recht uw deelname te weigeren of 

uw activiteit te doen stopzetten, en u te verwijderen van de standplaats zelfs indien deze plaats 

bij voorbaat toegewezen is. 

 

11. Het inrichtend comité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch schade 

berokkend door weersomstandigheden. De deelnemer voorziet zijn waren van een afscherming 

tegen regen en/of zon (kraam of zeil over de waren). Ze zijn niet aansprakelijk voor 

toegebrachte schade aan materialen, diefstal of enige andere oorzaak van eventuele schade. 
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12. Veiligheidsvoorschriften: Geen enkel voorwerp mag in de doorgang uitgestald worden in 

verband met de doorgang van de hulpdiensten. Open vuren zijn verboden. 

 

13. Verkoop per opbod is verboden. Gok en kansspelen zijn verboden. Zijn niet toegestaan dranken,  

voedingswaren, demonstratiestanden, verkoop van dieren, publicitaire materialen van politieke 

partijen of sociaal-culturele verengingen zijn bij de wet verboden. 

 

14. Particulieren dienen zich te houden aan de voor hen van toepassing zijnde wetgeving. De 

koopwaar dient voorzien te zijn van de prijs. Handelaars dienen opgave te doen van hun 

handelsregister- en BTW nummer. Handelaars dienen tevens in het bezit te zijn van een 

leurkaart of een machtiging. 

 

15. Bij eventuele betwistingen is de beslissing van de inrichters doorslaggevend en dient deze door 

de deelnemers nageleefd te worden. 

 

 

De inrichtende  

Cultureel ontmoetingscentrum NOVA 

Contactpersoon Bart Eggermont 

 

GELEZEN EN GOEDGEKEURD 

 

 

 

 

NAAM + Voornaam 


