REGLEMENT ROMMELMARKT 15/08/2022
Waar en wanneer :
1. De rommelmarkt gaat door op maandag 15 augustus 2022. De organisatie ligt in
handen van CV O.V.D3 S
2. De locatie is Tielt-Stationswijk- nader bepaald volgende straten of gedeelten ervan:
Stationsstraat, Stationsplein, Stationsberm, Oude Stationsstraat, Kroonstraat en
Dwangstraat.
3. Tijdens de rommelmarkt is het parkoers volledig verkeers- en parkeer vrij volgens het
politiereglement.

Inschrijving, betaling en deelname :
4. Per stand wordt één inschrijver = verkoper= gebruiker voorzien. Standen kunnen
NIET gebruikt worden door meerdere afzonderlijke verkopers samen.
5. De inschrijving gebeurt via het inschrijvingsformulier dat ondertekend teruggestuurd
wordt bij voorkeur via e-mail jaak.pelgrims@skynet.be of via post op volgend adres:
CV O.V.D3S, Stationsstraat 28 – 8700 Tielt. De inschrijving is pas definitief na betaling
van de deelnamekosten op rekening van ‘CV O.V.D3S’ : BE18 7512 0412 9365 Bic:
AXABBE22. Iedere inschrijver moet onmiddellijk het verschuldigde bedrag betalen.
Zonder betaling geen inschrijving. Alle betaalde inschrijvingen worden als
verworven aanzien en zijn niet terug vorderbaar.
6. Bij inschrijving en betaling tot uiterlijk op 16 juli 2022 bedragen de deelnamekosten
€ 1,50 per strekkende meter met een minimum van 3 meter en een maximum van
15 meter. Bij inschrijving en betaling na 15 juli bedragen de deelnamekosten € 2,00
per lopende meter.
7. Voor bewoners van het parkoers is de inschrijvingstijd beperkt tot 15 juli 2022 en
het aantal lopende meter beperkt tot maximaal 10 meter. Voor de bewoners is er
een vermindering voorzien van 2,50 euro op de deelnamekosten.
8. De bevestiging van inschrijving en betaling gebeurt via een deelnemingsbrief waarop
het standennummer en de straat worden vermeld. Deze brieven worden pas vanaf
06/08/2022 opgestuurd per brief of per e-mail naar de inschrijver.
9. De toegewezen standplaats wordt vermeld op uw deelnemingsbrief. Deze
deelnemingsbrief dient bij het betreden van het parkoers aan de ingangen vertoond
te worden. Deze dient eveneens op de stand aanwezig te blijven om toezicht
mogelijk te maken. Enkel de gereserveerde en afgebakende ruimte mag ingenomen
worden.
De wegdoorgangsbreedte van minstens 3meter voor de hulpdiensten is noodzakelijk.
Er dient eveneens rekening te worden gehouden met het feit dat indien er voor een
woning wordt gestaan de bewoners de nodige en ruime plaats moeten krijgen om
hun woning te kunnen betreden. Het betreden en/of het gebruik van de privé
eigendom van de bewoners onder welke vorm ook is ten allen tijde verboden tenzij
met uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de eigenaar. Schade aangebracht door
de standhouder aan derden is nooit de verantwoordelijkheid van de organisatie.

10. Toewijzing van de plaatsen aan de inschrijvers gebeurd door de organisatie meer
bepaald door de marktverantwoordelijke. Er zal rekening gehouden met de datum
van inschrijving en betaling alsook met het veelvuldig aanwezig geweest zijnde op de
vorige marktjaren. Met bepaalde verzoeken door de inschrijver kan rekening
gehouden worden zonder dat dit een verplichting is voor de organisatie.
De bewoners zullen een plaats toegewezen krijgen voor hun woning, dit geheel of
gedeeltelijk, rekening houdende met inschrijving van hun buren.
Over de plaatsbepaling wordt GEEN verdere correspondentie gevoerd.

De standen en de verkoop
11. De standen kunnen worden opgezet vanaf 6.00u. Standhouders die vroeger opzetten
doen dit op eigen verantwoordelijkheid en risico. Eén auto en/of aanhangwagen mag
bij de stand blijven staan doch enkel wanneer de nodige plaats (= strekkende meters)
door de standhouder werd voorzien. De overige auto’s dienen hinder te vermijden
tijdens het uitpakken en dienen tevens zo vlug mogelijk het parkoers te verlaten. De
standen worden niet ontruimd voor 17u30 tenzij mits uitdrukkelijke en persoonlijke
toelating van de marktverantwoordelijke.
12. De verkoop van goederen aan het publiek door de standhouders wordt slechts
vanaf 7u00 toegestaan. Vroeger verkopen kan altijd bestraft worden met een
verwijdering. Standhouders dienen vanaf 7u30 permanent bij hun stand aanwezig te
zijn. Zij die hiervan afwijken kunnen door de organisatoren worden verwijderd.
13. . Vanaf 8u00 worden de niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de
organisatie, tenzij hiervoor afwijking werd gevraagd aan de organisatie. Deze
standplaatsen kunnen verder worden verhuurd aan kandidaat deelnemers.
14. De standen worden uiterlijk om 18u00 definitief gesloten en zullen tegen 19u30
volledig ontruimd zijn, zodat alle wegverkeer vanaf 19u30 normaal kan gebeuren.
Tijdens het ontruimen en inladen zal de deelnemer erover waken dat zijn voertuig
geen hinder vormt voor andere deelnemers en voor het doorgaand verkeer.
15. Het is verboden op de rommelmarkt, zowel te koop als gratis aan te bieden alle
voedingsmiddelen en dranken (frites, hotdogs, hamburgers, braadworsten, belegde
broodjes, snoepgoed, ijsjes, dranken enz.) . De verkoop van deze goederen is
voorbehouden aan de organisator zelf en aan de plaatselijke handelaars voor zover
de goederen tot hun normaal assortiment behoren. Enkel de organisatie kan een
concessie aan derden toewijzen.
16. Zijn eveneens verboden alle goederen die vallen onder de wetgeving op de
ambulante handel (KB van 3 april 1995) meer bepaald groenten, fruit, levende en
opgezette dieren, klank en beelddragers door de wet beschermt, publicaties die de
goede zeden aantasten, ivoor, farmaceutische producten, edele metalen, wapens en
onderdelen van wapens, medische apparatuur, rookwaren, enz..
Uitzondering wordt gemaakt en toegestaan voor bloemen, planten, droog
bloemen, bloembollen. Hiervoor is een vergunning toegekend door de bevoegde
overheden aan de organisator . Deze standen zullen op een bijzondere afzonderlijke
plaats worden voorzien op de markt .
17. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar
aantal en naar uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen die strijdig zijn

met dit artikel en te koop worden aangeboden worden, zullen door de organisatoren
verwijderd worden. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en
handelingen strijdig met dit reglement zullen aan de bevoegde overheden worden
gemeld.
18. Handelaars in tweedehandsartikelen -ook in bijberoep- moeten hun digitale
leurderskaart kunnen voorleggen.
19. De plaatselijke middenstands- en handelszaken die normaal gehuisvest zijn op het
parkoers mogen in hun normale verkoopruimte alle artikelen en handelswaar te
koop aanbieden die tot hun normaal assortiment behoren.
20. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug
meegenomen door de deelnemer. Achterlaten van afval wordt als sluikstorten
aanzien en beboet. Ook niet verkochte goederen dienen terug meegenomen te
worden. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn stand. De
identiteit van alle deelnemers kan ter beschikking gesteld worden van de politie.
21. Doorverhuren of laten gebruiken van standen, op welke wijze de deelname ook
verkregen werd, is verboden. Dus de inschrijver van de stand is de gebruiker ervan,
met uitzondering van de bij hem inwonende minderjarige kinderen.
In voorkomend geval wordt voor de nieuwe gebruiker een boete voorzien die gelijk
is aan het dubbel van de normale verschuldigde deelname na 15 juli zijn € 2,00 per
strekkende meter x 2 = € 4,00/m. Weigering tot betalen van deze boete heeft een
verwijdering van de rommelmarkt tot gevolg.
22. In geval van ongeval, noodgeval of geval van overmacht en op verzoek of bevel van
de organisator, politie, alle hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan
iedere standhouder verzocht worden zijn verkoopruimte vrij te maken en vrij te
houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch een
schadevergoeding van toepassing.

Besluit :
23. Door deelname verklaart iedere deelnemer aan de rommelmarkt zich
akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet
opgenomen zijn in dit reglement, worden ter plaatse, spoedig en in de meest
gunstige zin opgelost met de marktverantwoordelijke. Deelnemers die zich niet
gedragen naar dit reglement of naar een overeenkomst na geschil kunnen worden
verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In dit laatste geval is noch
terugbetaling van de deelnamekosten, noch een schadevergoeding van toepassing.
24. De marktverantwoordelijke voor deze rommelmarkt is de heer Jaak Pelgrims. De
marktverantwoordelijke is bereikbaar via gsm nr 0475/359186, of via e-mail
:jaak.pelgrims@skynet.be, of zeer uitzonderlijk na afspraak op adres : 8700 Tielt,
Stationstraat 28.
Bij de marktverantwoordelijk dienen de inschrijvingen te gebeuren. Hij is tevens de
enige persoon die ten allentijd de standplaatsen toekent. Bovendien is hij de enige
om antwoord te geven op al uw vragen en voor het afgeven van toelatingen of
uitzonderingen voorzien in dit reglement.

