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De verkopers staan zelf in voor de verkoop van de artikelen. Tip: voorzie voldoende wisselgeld.
De rommelmarkt is bestemd voor de verkoop van tweedehands artikelen, decoratie, brocante,
speelgoed, (kinder)fietsen, steps, (kinder)boeken, (kinder)films, games, … (Kinder)kledij en babyuitzet
kan eveneens verkocht worden op de rommelmarkt. Nieuwe artikelen worden niet toegestaan.
Verkoop van snoepgoed, voeding en dranken is niet toegestaan. Enkel de organisatie “Dorpsfeesten
Koolskamp” en voedingszaken met toestemming op het parcours hebben hiervoor toelating.
De verkoper mag vrij zijn of haar verkoopprijzen kiezen. Tip: bepaal je startprijs vooraf.
De verkoper dient steeds zijn telefoon of gsm nr + mailadres op te geven bij inschrijving.
Er moet min één blok van 5 lopende meter, maximum 4 blokken, afgehuurd worden.
Tafels en stoelen worden niet voorzien vanuit de organisatie. Je mag wel je eigen tafel
meebrengen. Tip: breng een laken om je spullen op te zetten. En een zeil, mocht het wat minder goed
weer worden. Een paraplu om te schuilen tegen de zon/regen is steeds aangeraden.
Iedereen respecteert de afgehuurde zone. Bij afwijkingen worden extra kosten aangerekend of worden
de artikelen uit de afgeweken zone verwijderd.
Nooduitgangen moeten vrij blijven.
De verkopers kunnen zich aanbieden vanaf 5.30u, De rommelmarkt opent zijn deuren van 6u tot 17u
voor het publiek.
Omwille van veiligheidsreden, en zonder toestemming van de verantwoordelijke mag de stand
niet worden verlaten voor 16u.
Standplaats moet door de verkopers zelf opgeruimd worden. Niet verkochte goederen moeten
terug meegenomen worden. Op sluikstorten staat straf.
Lege glazen of bordjes worden teruggebracht naar de bar.
Het aantal afgehuurde lopende meters moet vooraf betaald worden. Indien dit niet zo is, wordt de
gevraagde plaats verder doorverhuurd.
Inschrijving is pas definitief na betaling.
De betaling gebeurt op rekeningnummer BE67 7555 6922 8587: met vermelding van je naam en het
aantal meter.
Indien betaling te kort (5 dagen) bij rommelmarkt? Bewijs van betaling meebrengen op de dag zelf.
Prijs per blok van 5 lopende meter = 5 Euro. (max 4 blokken per standhouder)
Plaats en aantal meters wordt maar bevestigd na ontvangst betaling.
Bewoners hebben te allen tijde voorrang voor hun eigen woning, standhouders uit Koolskamp / Ardooie
hebben voorrang op nieuwe deelnemers indien inschrijving binnen is voor 1 Aug.
Betalingen moeten minimum één week na reservatie overgeschreven worden.
Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de aanvangsdatum. Daarna worden kosten aangerekend
(€2,50).
Het aantal verkopers is beperkt, er is plaats voor één kleine (aanhang)wagen per standplaats. Vanaf
twee afgehuurde standen is een kleine wagen met aanhangwagen toegelaten. Niet iedere standplaats is
geschikt om een wagen te plaatsen.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor evt ongevallen of geleden schade aan artikelen of wagen in
en rond de rommelmarkt.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een minder goede standplaats. Enkel
bewoners kunnen aanspraak maken op een standplaats voor hun eigen woning. Je heb als standhouder
voorrang om je vaste standplaats terug in te nemen, voor zover deze niet door de bewoner is
ingenomen en in zoverre die nog vrij is, afhankelijk van de ingenomen plaatsen van andere standen. Er
kunnen geen standplaatsen worden gereserveerd. De overige lege plaatsen worden ingevuld volgens
wie eerst komt, eerst maalt.
De standhouder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan privé-eigendommen waar hij zijn
standplaats heeft en deze duidelijk daar een oorzaak van is.
Er is een vast aanmeldingspunt bij aankomst, er wordt omleiding voorzien. Op het parcours geld
eenrichtingsverkeer.
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