Het uiterste Zuid – Reuze Rommelmarkt
Op het binnenplein van Den Bell organiseren we vanaf 10 uur voor de hele buurt een
reuze rommelmarkt. De ideale gelegenheid om plaats te maken in uw kasten en er
meteen een centje aan te verdienen. Maar eveneens de kans om iets leuks op de kop te
tikken. We voorzien maximaal 4 meter per standhouder en vragen € 2 deelnameprijs per
meter (+ waarborg die u dezelfde dag kan terugkrijgen). Verdere informatie vindt u bij
onze ‘huisregels’. Standhouders kunnen hun stand inrichten vanaf 09 uur. Tegen 16 uur
ronden we de rommelmarkt af en vragen we de standhouders om te starten met de
(volledige) afruim. Om materiaal te laden en te lossen kan u het binnenplein met de
wagen bereiken (opgelet: u mag niet op het binnenplein rijden!). Na ± 16.15 uur (einde
wielerkoers) kan u alles terug met de wagen opladen. Let wel, deze rommelmarkt is (in
principe) uitsluitend voor buurtbewoners!
De ingangen van het binnenplein van ‘Den Bell’ ( St.-Laureisstraat en Boudewijnsstraat)
liggen op het fietsparcours. Op politiebevel worden deze straten autovrij gemaakt. Wij
leveren u een ‘Laad- en lostoelating’ waarmee u, gedurende korte tijd, uw waren kan
uitladen en nadien terug doorrijden. Gelieve dan ook uw nummerplaat mee door te geven
bij uw inschrijving.
Praktisch
Inschrijven noodzakelijk via het contact formulier.
Geef je naam, adres en het aantal gewenste meter door (max 4 m), samen met een Gsmnummer en uw nummerplaat. Na betaling sturen wij u een ‘Laad- en lostoelating’.
Betalen kan op ons bankrekeningnummer BE61 0836 2214 0017, vermeld uw naam op
de storting aub.
Huisreglement rond onze rommelmarkt
- de organisatie bepaalt de plaatsen en tekent deze af op de grond
- deelnemers installeren hun kraam van maximum 4 meter op de hun aangewezen
plaatsen; er mag niet op het binnenplein gereden worden met de wagen
- deelnemers stallen hun waar uit op een tafel of op de grond, zij hangen niets aan de
bomen of de nadarhekken
- de deelnamekosten bedragen € 2 per strekkende meter
- iedere deelnemer neemt op het einde alles mee en laat de plaats proper achter; dit
wordt nagekeken door de organisatie
- de waarborg wordt bepaald op € 10; deze wordt terugbetaald nà controle door de
organisatie. Eventuele kosten worden afgehouden van de waarborg

