
Beste standhouder 

Op zaterdag 13 oktober is er van 10 tot 17 uur  

een rommelmarkt tijdens de Herfstfeesten van DVC de Triangel in Lovendegem.   

Meer info over deze opendeurdagen vindt u op www.herfstfeesten.be.   

Het reglement van de rommelmarkt vindt u hieronder.  Graag tot dan! 

Waar en wanneer 

1. De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018 van 10 tot 17 uur in DVC de Triangel en  
vrije basisschool De Bron (Molendreef 16 in Lovendegem), overwegend binnen of overdekt.   
Hoe sneller u inschrijft, hoe meer kans op een droge standplaats. 

2. Alle standhouders moeten vooraf inschrijven om hun plaats te reserveren.  

3. Vanaf 07.30 uur zijn er mensen van de organisatie beschikbaar voor het geven van algemene informatie 
en het toewijzen van de standplaatsen.  

Standgeld 
 
4. De deelnameprijs is 5 euro voor een stand van 4 meter. Wilt u 2 standen (8 m) dan betaalt u 10 euro, 
 enz.  Wenst u meerdere standen naast elkaar, dan dient u deze tegelijkertijd te reserveren en te  
 betalen. 

Inschrijven/reserveren 

5. Inschrijven kan van 1 juli tot en met vrijdag 5 oktober 2018 via mail op rommelmarkt@dvcdetriangel.be 
 met uw naam en een gsm-nummer waarop we u de dag zelf kunnen bereiken + overschrijving op  
 rekeningnummer BE02 4493 6776 2140.  Belangrijk: pas door de overschrijving wordt de  
 inschrijving definitief en wordt de standplaats effectief toegekend. 

6. Na 09.00 uur op de dag van de rommelmarkt, kunnen niet-ingenomen plaatsen overgenomen worden 
 door anderen, mits toestemming van de verantwoordelijke. 

7. Wie niet komt opdagen, kan in geen enkel geval rekenen op terugbetaling van het deelnamegeld.  

Auto’s 

8. Ten laatste om 09.30 u moeten alle auto's, bestelwagens, aanhangwagens, ... van de standhouders  
 buiten het privéterrein van de Triangel of De Bron geparkeerd worden.  
 Er is gratis parking aan het sportcomplex (Sportstraat 24), op 400 m van de Triangel. 

9. Er mogen geen auto's, bestelwagens of aanhangwagens op het gras rijden of geplaatst worden. 

10. Vanaf 17 uur zijn er terug wagens toegelaten in de rommelmarktzone, zodat u rustig kunt opruimen. 
               
              (Vervolg op keerzijde) 



Goederen 

11. Enkel particulieren die oude spullen te koop aanbieden, kunnen deelnemen.   

12. Er mogen geen voedingswaren of drank door de standhouders verkocht worden.   

13. Alles wat bij wet verboden is, mag niet verkocht worden op de rommelmarkt (bv. levende dieren,  
 wapens, vuurwerk, artikelen die niet stroken met de openbare zeden, enz.). 

14. De Triangel is niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen verkoper en klant. 

Voorrangsregels en verwerking van de aanvragen  

15. De aanvragen worden chronologisch verwerkt volgens de datum van overschrijving. 

15. De organisatoren kunnen beslissen om de inschrijvingen vroeger dan 5 oktober stop te zetten wanneer 
de markt volzet is.  

Veiligheid 

17. De Triangel is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke 
 aard die door deelname aan de rommelmarkt kunnen optreden. 

18. De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen, enz.) te allen  
 tijde kunnen doorrijden. 

19. Na afloop van de rommelmarkt mag er geen vuilnis of niet-verkochte koopwaar achtergelaten worden 
 op de standplaats. 

Algemeen 

20. De standhouders zorgen zelf voor de inrichting van hun kraam.  Er worden geen tafels voorzien door de  
 organisatoren.  Verplaatsbare afdakjes (tenten, paraplu's enz.) kunnen geplaatst worden voor zover de 
 diepte van de standplaats dit toelaat. 

21. Er mag geen schade toegebracht worden aan gevels, bomen of planten.  

22. Door deelname gaat men akkoord met het reglement.  Het recht op een standplaats kan ingetrokken 
 worden indien de standhouder de goede gang van zaken verstoort of tegen het reglement handelt.  

 

 

Drank– en eetgelegenheid op het feestterrein  
(te beginnen met koffie en croissants of boterkoeken vanaf 09.30 u) 

Doorlopend kinderanimatie 

We wensen u een leuke Triangel-dag  
en een goede verkoop! 
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