REGLEMENT VOOR DE OPENLUCHT ROMMELMARKTEN Tervuren
DEELNAMEPRIJS --> 5 EURO / 3 lp meters (via overschrijving pas geldig)
Artikel 1: organisatie van de rommelmarkten.
1. Het bestuur van Reuzen Tervuren ( de marktleiding) organiseert de jaarlijkse
rommelmarkten in samenwerking met de Gemeente Tervuren . Deze markten
gaan door op pinkstermaandag en op de eerste zondag van september.
2. De marktleiding bestaat uit de huidige bestuursleden (namen en info zijn te
bekijken op de site www.reuzen.be ) Tenzij anders vermeld stellen wij als
eindverantwoordelijke Stefaan Beyen aan.
Artikel 2: Plaatsbepaling van de rommelmarkten.
1. Pinkstermaandag Rommelmarkt van in Hoornzeelstraat ( begin aan de
Pastoor Vandersandestraat ) tot aan de Paardenmarktstraat ( ter hoogte van
het zwembad)
2. De Reuzenrommelmarkt : van de Paardenmarktstraat ( ter hoogte van de
Lindeboomstraat tot de Hoornzeelstraat . De gehele Hoornzeelstraat tot de
Kerkstraat, de Kerkstraat tot het Marktplein , de Vanderachterstraat tot aan de Oud
Gasthuisstraat, Oud Gasthuisstraat tot en met parking Gemeentelijke Basisschool, De
Brusselse straat tot de Wijngaardstraat . OPGELET : ER ZIJN DIT JAAR GEEN
PLAATSEN OP DE MARKT !!!
Artikel 3: Dag en uren van de rommelmarkt.
1. Beide markten gaan door van 8 uur tot 16 uur met een opbouw vanaf 6 uur en
een afbraak voor 17 uur.
Artikel 4: producten waarvan de verkoop verboden is.
1. Enkel persoonlijke bezittingen toebehorend aan de verkopers mogen verkocht
worden.
2. Het is verboden overschotten van voorraden van handelaars en/of
ambachtslieden te verkopen.
3. Het is verboden om dranken, voedingsmiddelen en tabakswaren te verkopen.

4. Het is verboden te flyeren, te ronselen of enquêtes te houden zonder
toestemming van de organisatoren, eveneens verboden is propaganda voor politieke
ideeën/partijen of religieuze of andere levensbeschouwelijke doelstellingen.
5. Het is verboden motorrijtuigen (auto’s, mobilhomes, moto’s, aanhangwagens,
brommers enz.) te verkopen.
6. Het is verboden (levende) dieren en pluimvee, natuurlijke huiden en pelzen te
verkopen.
7. Het is verboden om medisch materiaal, farmaceutische producten, nieuwe optische
(bril)artikelen met corrigerende werking, orthopedische toestellen,
geneesmiddelen en/of geneeskrachtige planten te verkopen.
8. Het is verboden om artikelen die niet stroken met de openbare zeden te
verkopen.
9. Het is verboden om een tombola of andere kansspelen te houden.
10. Het is verboden om feest-, sein-, en ontploffend vuurwerk te verkopen.
11. Alles wat bij wet verboden is, is eveneens verboden op deze rommelmarkten.
12. Verdovende middelen, planten en apparatuur voor het aanmaken van drugs.
En verder:
De marktleiding is niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen
verkoper en klant.
De marktleiding heeft op ieder ogenblik het recht van toezicht over en
onderzoek van de te koop aangeboden goederen. De marktleiding kan
autonoom beslissen of goederen al dan niet aangeboden mogen worden.
Artikel 5: Toegang tot de rommelmarkt.
1. Installatie: Op de dag van de markt mogen de exposanten vanaf 6u het parcours
met auto’s en eventueel aanhangwagens oprijden om te lossen en laden en is er de
gelegenheid om hun stand klaar te zetten. Vanaf 8u en tijdens de ganse duur van de
markt zijn er enkel auto’s binnen de autovrije zone toegelaten mits voorafgaande
toestemming van de organisatie.

2. Einde van de rommelmarkt: Voertuigen mogen vanaf 16u terug in de autovrije
zone. Bij het verlaten van de markt dient elke exposant maatregelen te nemen
om zijn standplaats proper achter te laten.
OPGELET : HET KRUISPUNT KERK-, KASTEEL-, PEPER- EN HOORNZEELSTRAAT
BLIJFT OP POLITIEBEVEL OPEN VOOR ALLE VERKEER !!!
Door deze beslissing buiten onze wil om kan de organisatie dus ook niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen op dit kruispunt !
Artikel 6: Voorwaarden voor deelname.
1. Elke persoon die zich inschrijft, doet dit in het kader van zijn privé-sfeer.
2. Inschrijven is verplicht
Artikel 7: Voorwaarden voor de toewijzing v/d standplaatsen o/d rommelmarkt.
1. De toewijzing van een staanplaats is persoonlijk en onoverdraagbaar
2. We garanderen een staanplaats van 3 meter breed of een veelvoud daarvan
3. Het is verboden een standplaats in te nemen zonder inschrijving en/of
toelating van de marktleiding.
4. De bewoners hebben voorrang wat betreft de toewijzing van de staanplaats
voor hun woning. Bij gebrek aan een staanplaats voor hun woning hebben zij
voorrang wat betreft de toewijzing van de beschikbare staanplaatsen. Indien
er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde staanplaats (bijvoorbeeld door de
bewoners van de verschillende verdiepingen van eenzelfde gebouw) dan zal
de toewijzing geschieden door de marktleiding in volgorde van de aanvragen
en betaling .
5. Bij inschrijving en na betaling wordt een standplaatsnummer toegekend. Dit
bezorgen wij u per e-mail samen met dit reglement 2 dagen voor de markt .
6. Geen enkele afwijking mag, zonder toelating van de marktleiding.
7. Het recht op de standplaats kan ingetrokken worden indien de betrokkene de
goede gang van zaken verstoort en tegen het marktreglement handelt of zich
in het verleden heeft misdragen.
8. Er is een éénrichtingsverkeer uitgestippeld om de goede gang van zaken te

bevorderen en goede toegang voor hulpdiensten (ambulance/brandweer) te vrijwaren.
Volg de wegwijzers met uw kleurzone.

Artikel 8: Modaliteiten voor inschrijving/betaling voor de rommelmarkt.
1. Inschrijven kan elektronisch en is het meest handige De inschrijving is pas
effectief na ontvangst van betaling.
2. Inschrijven kan ook via volgende handelszaken : Café Keizerskroon (Kerkstraat 1)
en Drukkerij Dieben (Hoornzeelstraat 22)
3. Inschrijven via de gemeente kan niet .
4. Betalingsinfo krijg je via de inschrijving , bij inschrijving via de handelszaken is
enkel contante betaling op de plaats van inschrijven mogelijk
MEDEDELING bij overschrijving: NAAM en INSCHRIJVINGSNUMMER
1. Bij inschrijving worden naam, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd.
2. Na ontvangst van betaling ontvangt men een e-mail met de bevestiging van de
betaling , dit kan enkele dagen duren daar wij ook een vrijwilligersvereniging zijn.
3. Indien men wenst gebruik te maken van artikel 7 nr 4 ,( bewoner) dan dient
men in te schrijven via de speciale link op www.reuzen.be
4. Ook bewoners dienen te betalen ( zij krijgen persoonlijk een brief in de bus. )
Artikel 9: Tarieven.
1. Het standgeld voor de rommelmarkt is €5 euro de 3 lopende meter: pas na storting
van het juiste bedrag is de inschrijving geldig.
2. Bij afzien van deelname worden stortingen in geen geval terugbetaald.
3. De marktleiding betaalt niet terug bij afgelasting : bij echt onmogelijke
weersomstandigheden aangekondigd 5 dagen op voorhand is er en
gedeelde terugbetaling van 2 euro/3 lopende meter voorzien

Artikel 10: Modaliteiten die dienen nageleefd op de dag van de markt.
1. Vanaf 6u is er een permanentie georganiseerd (informatiepunt/ stand- aan de
ingang). Om alles rustig te laten verlopen, wordt geen enkele exposant
toegelaten voor 6u.
2. Geen enkele staanplaats mag worden afgestaan of verkocht aan een derde.
3. Elke staanplaats heeft een nummer (grondmarkering). De exposanten dienen
deze markeringen na te leven om desgevallend de toegang mogelijk te maken
voor een prioritair voertuig. Ook mogen zij de oppervlakte of de grenzen ervan
niet wijzigen.
4. Elke staanplaats is opgenomen op een zichtbaar plan dat op gewoon verzoek
kan worden verkregen aan het informatiepunt .
5. Graag respect voor de bewoner achter uw standplaats : zorg dat bewoners
binnen en buiten kunnen via de voordeur
Artikel 11: Bewaking op de rommelmarkt.
De marktleiding kan op elk ogenblik een bezoek brengen aan de kramen en
standen in verband met:
1. de naleving van de veiligheidsregels.
2. de naleving van de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het reglement.
3. controle van de identiteit van de exposanten met betrekking tot de toegewezen
staanplaats
4. het verwijderen van deelnemers en/of artikelen bedoeld in artikel 4, de kosten
van eventuele tussenkomst van ordediensten zullen verhaald worden op deze
personen
Artikel 12: Allerlei.
1. Alle betwistingen en onvoorziene gevallen in verband met de markt worden
beslecht door de marktleiding.
2. Het bestuur van de Reuzen Tervuren , met name de marktleiding, wijst elke
verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen, de vernieling, het verlies

en de diefstal van voorwerpen van welke aard ook.
3. Overtreders van dit marktreglement kunnen, door de marktleiding,
onmiddellijk verwijderd worden van de markt. Indien nodig zal er een proces
verbaal opgemaakt worden door de politie.
4. Elke deelnemer kan het reglement lezen op de site (www.reuzen be)
5. De marktleiding behoudt het recht om het reglement te allen tijde te wijzigen
6. De marktleiding kan elk moment de inschrijvingen stopzetten wanneer blijkt
dat er plaatsgebrek zou optreden.
7. De Economische inspectie heeft recht om de controle uit te oefenen op de
markt zelf. Inzage van de deelnemerslijst kan pas na een gerechtelijk verzoek.
Artikel 13: Reuzenrommelmarkt.
Bij deze rommelmarkt gelden speciale regels gelieve die ook op te volgen
1. De straten worden ingedeeld in een kleurcode: gelieve de wegwijzers daar
voor te volgen.
2. Er worden speciale parkings voor u voorbehouden ,er worden pendelbussen
ingezet voor het parkeren van uw wagens en aanhangwagens ( er is geen
controle op deze parkings ), info over de pendeldienst krijgt u via uw voucher .
3. Deze Pendel en Parking is gratis en maakt het de bezoekers gemakkelijker
om parking te vinden .Maak er dus gebruik van.
4. Inrijden voor afbraak kan alleen maar via de kleurcode: dus druk je
ingangscode af, indien dit niet mogelijk is kan er een exemplaar afgehaald worden aan
de informatiestand
Artikel 14:
Er worden bij elke markt een deel diepe plaatsen met auto verkocht
aan de prijs van 25 euro per 6 lopende meter.
1. De prijs van standen met auto zijn duurder dan de gewone. Dit geld gaat naar
een goed doel .
2. Personen die in het verleden deze standen huurden krijgen voorrang en
krijgen hiervoor een uitnodiging

3. Na 20 juli komen de overblijvende standen online en kan men hiervoor
intekenen
Artikel 15: Gehandicapten
1. Personen met een handicap kunnen dit via de inschrijving aangeven. Wij
nemen dan met hen contact op om te horen welke noden zij hebben en waar
we moeten rekening mee houden .
Artikel 16: Snacks en Terrasuitbatingen
1. In samenspraak met de ”lokale raad voor economie” is er afgesproken dat een
terrasuitbating ook voor bestaande horeca uitbatingen, een bijdrage wordt
gevraagd van 50 euro.
2. Verenigingen die een terras willen uitbaten kunnen deze aanvragen. We
hebben hiervoor 3 plaatsen voorzien 9X5 m. Ook zij dienen 50 euro te
betalen.
3. Verkoop van alle etenswaren en snacks vallen eveneens onder de zelfde
regelgeving .
4. Volgende snackuitbatingen worden toegelaten:
-

5 hamburger kramen
3 snoepkramen
4 andere snacks zoals ijs, Vietnamese enz
Hiervoor geldt de regel: wie eerst zaait eerst maalt

5. Ambulante snackuitbatingen in de aanpalende straten zijn in een straal van
200 meter bij politieverordening verboden .
Artikel 17: Goede doelen
1. Standen voor een goed doel zijn gratis maar moeten aangevraagd worden
2. Een deel van de opbrengst van deze rommelmarkten wordt geschonken aan
een goed doel waarover de marktleiding beslist .
Door inschrijving en betaling verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord
met bovenstaand reglement

