Reglement Car Boot Sale
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OM ZIJN OF HAAR GOEDEREN TE VERKOPEN,
MAAR LEES WEL EVEN ONDERSTAANDE ALGEMENE REGELS.
1. Deelnemers dienen zich op de gereserveerde marktdag tussen 07.00 en 08.00 uur te melden bij de ingang
van het parkeerterrein “De Geffense Plas”
2. Uw reserveringsnummer geeft met uw voertuig één keer toegang tot het gehuurde perceel,
incl. 2 inzittenden. Voor iedere extra persoon betaalt u € 7,- Jongeren t/m 12 jr. zijn gratis
3. Komt een mededeelnemer u later op de dag assisteren dan moet deze het normale entree bedrag betalen.
4. Toewijzing/indeling van de standplaats wordt op de dag zelf bepaald op volgorde van binnenkomst.
Eenmaal op het marktterrein (ook bij slecht weer) moet u wel uw standgeld betalen.
Het is niet mogelijk met uw voertuig tussentijds of eerder dan 15.45 het terrein te verlaten, dit i.v.m.
de veiligheid van het publiek.
5. Deelnemers mogen uitsluitend tweedehands gebruikte huishoudelijke-goederen en/of ambachtelijke
artikelen verkopen. Het verkopen van etenswaren, drank, aanstootgevende artikelen, auto’s,
bedrijfsmatige handel en partijgoed is niet toegestaan. De overtreder zal bij constatering hiervan worden
gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Bij herhaling wordt de overtreder voor
deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.
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6. Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading vanaf het buitenterrein is niet toegestaan.
7. In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor
het opwekken van stroom. Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en medeverkopers. Dit ter
beoordeling van de organisatie.
8. Na 15.30 mag men beginnen met het inpakken, en dient men zijn gebruikte perceel schoon achter te laten
en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen, dus NIETS in of bij de afvalbakken deponeren. Hier
wordt streng op gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan bent u niet meer welkom op onze markt.
9. Afmelden is verplicht via de webpagina AFMELDEN. Het niet afmelden kan consequenties hebben voor
verdere deelname aan de Car Boot Sale.
10. Het maken van reclame, propaganda of het verspreiden/uitdelen of etaleren van reclamemateriaal op of
rond het binnen of buiten terrein van “De Geffense Plas” is verboden.
11. De organisatie is gerechtigd te bepalen wie aan de Car Boot Sale mag deelnemen. Zij kunnen zonder
opgaaf van redenen deelnemers weigeren, afwijzen of verwijderen.
12. De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk
voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of schade in welke vorm
dan ook. Deelname aan de “Car Boot Sale” is geheel op eigen risico.
13. In alle voorkomende gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie en is bindend.
WIJ WENSEN U VEEL SUCCES MET DE VERKOOP EN VOORAL EEN ZEER GEZELLIGE DAG OP DE “CAR BOOT SALE”

www.carbootsale.nl

email: info@carbootsale.nl
“Geffense Plas” Gielekespad 10, 5343 XN Oss

Tijdens de markt is de Car Boot Sale telefonisch te bereiken op: 06 20154850

