REGLEMENT
11.

De rommelmarkt gaat jaarlijks door op de laatste zondag van augustus en is een organisatie van
UNIZO Loppem.

2

De locatie is Loppem centrum, meer bepaald volgende straten of gedeelten ervan: Dorp,
Kapellestraat, Kerkstraat, Rijselsestraat, Beukenweg, Sint-Martinusstraat, Stationsstraat en
Steenbrugsestraat. Volledige of gedeeltelijke wijziging van de locatie is mogelijk.

3

Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig parkeer- en verkeersvrij van 6u00 tot 22u30
(enkel laden en lossen toegelaten).

4

Het plaatsen van goederen kan pas vanaf 6u30. Vanaf 9u00 worden niet ingenomen
standplaatsen terug eigendom van de organisatie en kunnen deze toegewezen worden aan
andere deelnemers.
Alle standen moeten opgeruimd zijn vóór 20u00 en de openbare weg moet vrijgemaakt zijn.

5

Voor de deelnemers is er – op de dag van de rommelmarkt – een informatiestand in het
gemeentehuis van Loppem vanaf 6u30 tot 9u00.

6

De deelnemingskaart dient op de stand aanwezig te blijven en wordt u één weken vóór de
rommelmarkt plaatsvindt, toegestuurd.
Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende ruimte mag ingenomen worden.
Het is verboden om te koop aangeboden artikelen op te hangen of vast te maken aan
bouwelementen van woningen of andere constructies.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder aangebracht aan
derden, met inbegrip van roerende of onroerende goederen die eigendom zijn van de bewoner
van het pand van wie de rommelmarkt het voetpad in gebruik heeft.

7

Na het uitpakken van de materialen plaatst iedere deelnemer-standhouder zijn/haar voertuig en
eventuele aanhangwagens buiten het traject van de rommelmarkt en dit vóór 9u00.

8

Mogen wij u, als standhouder, vragen bij het verlaten van uw stand alle niet verkochte goederen
terug mee te nemen?
Het achterlaten van materialen is een vorm van sluikstorten waarvoor overeenkomstig de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 december 2007 een boete van 250 euro forfait, vermeerderd
met de opruimingskosten dient betaald te worden.

9

De verkoop van dranken, voedingswaren, snoepgoed, nieuwe goederen en levende dieren is
verboden. Een rommelmarkt is geen forum voor het verspreiden van politieke of ideologische
gedachten.

10

De middenstand van Loppem mag alle artikelen en handelswaar te koop aanbieden die tot hun
normaal assortiment behoren, met inbegrip van deze artikelen en handelswaar die volgens
artikel 9 van dit reglement aan de deelnemers van de rommelmarkt verboden zijn mits de nodige
wettelijke vergunningen en het correcte handelsregister.

11

Enkel de organisatie heeft de exploitatie van drank- en eetgelegenheden op het parkoers van
de rommelmarkt.

12

Professionele verkopers moeten over een geldige leurkaart beschikken en zich identificeren
d.m.v. een bord, geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze.

13

Inschrijven kan enkel op www.rommelmarktloppem.be of via postbus 14 te 8210 Zedelgem
en uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op bankrekening BE37 4757 0031 2128
van UNIZO Loppem.
Voor vragen kunt u de organisatoren bereiken, enkel op werkdagen tussen 9u00 tot 17u30
op het nummer 0498/25.44.30.

14

Deelnameprijs:
- Particulieren: 17,00 EUR voor 5 lopende meters, mits betaling vóór 10 augustus; 20,00 EUR
nadien en 25,00 EUR op de dag zelf.
2. - Loppemse middenstanders en verenigingen: 35,00 EUR per stand.
- Verenigingen: 65 EUR per stand.
- Andere professionele verkopers: 60,00 EUR voor 5 lopende meters.

15

In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van
de organisatoren, politie, hulpdiensten of andere bevoegde personen, kan iedere standhouder
verzocht worden om de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is het niet
mogelijk om een terugbetaling van de deelnamekosten te vragen, noch een schadevergoeding
te eisen.

16

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade zoals brand,
diefstal, enz. wat ook de oorzaak is.
Iedere standhouder is en blijft verantwoordelijk voor zijn stand en al het materiaal dat hij
hierbij inzet of verkoopt. Aan de standhouder wordt enkel een standplaats toegekend door de
organisatie.
De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de stand, eventuele schade, diefstal
of ongelukken door toedoen van de standhouder of zijn gebruikte of uitgestalde materialen ten
laste worden gelegd.

17

Inbreuken op het reglement kunnen gesanctioneerd worden met uitsluiting tot deelname aan de
volgende editie van de rommelmarkt.

18

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement.
Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden in de
meest gunstige zin opgelost door de organisatie.
Deelnemers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil
kunnen verzocht worden om onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In dit geval is het
onmogelijk om terugbetaling van de deelnamekosten, noch een schadevergoeding te eisen.

UNIZO Loppem dankt u
voor uw medewerking !

