43e VIS– en FOLKLOREDAGEN
25 en 26 juni 2022 – MARIEKERKE aan de SCHELDE – 2880 BORNEM

23e GROTE ROMMELMARKT
Van 10:00 tot 18:00. Plaatsen innemen vanaf 8:00 uur tot 9:00 via ingang aan
kruispunt Paardenstraat – Bovenstraat (= kerkhof Mariekerke)
na 9:00 eerst aanmelden bij de organisator
Dit formulier terugsturen of mailen aan
Michael Smet ; Broekstraat 56 ; 2880 Bornem
rommelmarkt@mariekerke.be
Het standgeld is vastgesteld op :
– € 7,00 per vak van 5 meter op zaterdag of zondag
– € 10,00 per vak van 5 meter voor zaterdag EN zondag
– € 12,00 per vak van 5 meter per dag voor handelaars

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam

: ………………………………………………………………………………….

Straat

: ………………………………...……………………… Nr

Postnummer

: ...…….. Gemeente : ……...………………………………………………..

Tel nr

: ……………………………

Email adres

: ………………………………………………………………………………….

GSM nr

: …………...

: ……………………………

Inschrijving en betaling vóór 1 juni 2022 per overschrijving voor :
25 en 26 juni (weekend)

…... vak(ken) * € 10,00 voor beide dagen (enkel particulier)

25 juni 2022 (zaterdag)

…... vak(ken) * € 7 (particulier) / € 12 (handelaar)

26 juni 2022 (zondag)

…... vak(ken) * € 7 (particulier) / € 12 (handelaar)

Ik betaal € ………. op IBAN : BE18 9733 6125 0565 – BIC : ARSPBE22 (nieuw nummer)
Aard van de goederen : …….........................................................................................................................
GEEN DRANKVERKOOP en VOEDINGSTANDEN toegelaten !
DATUM :

…… / …… / 2022

Handtekening (indien per post) of naam (indien per mail)
voor akkoord met inschrijving en reglement

Reglement Rommelmarkt Mariekerke
Om duidelijke afspraken te maken werd dit reglement opgesteld . De deelnemers dienen zich daar dan ook aan te houden.
Dit om een goed verloop te garanderen.
De Droogveldstraat is verkeersvrij vanaf vrijdag 24 juni om 20:00 tot zondag 26 juni om 22:00 u
De uren van de rommelmarkt lopen zowel op zaterdag als op zondag van 10:00 tot 18:00u. Deelnemers die toelating
gekregen hebben om met hun wagen naar de standplaats van de rommelmarkt te rijden, kunnen dit tussen 8:00 en 9:00u en
dit langs het kruispunt Paardenstraat – Bovenstraat (= kerkhof van Mariekerke). Als er niemand meer staat aan te schuiven
na 9:00u worden alle vooraf ingeschreven vrijstaande plaatsen terug vrijgegeven (ook voor inwoners) en kunnen deze dus
terug door andere deelnemers – na overleg met de organisator – ingenomen worden.
INDIEN U DENKT TE LAAT TE KOMEN, GEEF EEN SEINTJE! Zo kunnen wij uw plaats behouden.
Laatkomers moeten zich aanmelden bij de organisator van de rommelmarkt , doch als de veiligheidsdiensten de straat
afgesloten hebben kan u niet meer met de wagen binnenrijden.
De plaatsbepaling gebeurt door de organisator op basis van de volgende prioriteiten :
•

inschrijving en betaling voor 1 juni als inwoner van de Droogveldstraat : voor hun huis

•

inschrijving en betaling voor 1 juni voor een plaats zaterdag EN zondag : vroeger inschrijven = dichter bij vismijn

•

indien ingeschreven na 1 juni of voor 1 dag of laatkomer : achteraan aansluiten

Het verlaten van de standplaats mag ten vroegste vanaf 17:30u. Bij regen kan men bij de organisator (mits goedkeuring van
de veiligheidsdiensten) een uitzondering verkrijgen.
Op zaterdag passeert er een stoet langs de rommelmarkt. Het is dus belangrijk dat er voldoende plaats vrijgelaten wordt in
het midden van de straat. Luifels en andere attributen mogen op GEEN ENKEL moment een beperking veroorzaken voor de
doorgang van de straat. De Droogveldstraat is een belangrijke doorgang voor de veiligheidsdiensten !!!! DAAROM IS HET VAN
GROOT BELANG OM IN HET GEMARKEERDE VAK TE BLIJVEN STAAN (ook na de doorgang van de stoet) !!!
U moet ook steeds de doorgang voor de inwoners van het huis waarvoor u staat vrijhouden; Tenzij u een akkoord hebt van
de inwoner, stellen we voor om rekening te houden met de doorgang van een rolstoel.
Het is verboden om drank en etenswaren te verkopen op uw standplaats.
Bij zaken die niet in dit reglement staan, beslist de organisator van de rommelmarkt het verder verloop.
Regels rond het standgeld : zie inschrijvingsformulier

Hopend op een goede samenwerking, wens ik u een goede verkoop!!
Michael Smet
0476 / 62 53 06
dit reglement vind u terug op
www.mariekerke.be – rommelmarkt - reglement

