Reglement rommelmarkten Hall6

HALL6
ENJOY!

Wanneer
1.
2.
3.
4.

De rommelmarkt vindt plaats op de laatste zondag van de maand van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Alle standhouders moeten vooraf inschrijven en betalen op www.hall6.nl om hun plaats te reserveren.
Vanaf 07.30 uur zijn er mensen van de organisatie beschikbaar voor het geven van algemene informatie.
U wordt geacht om tussen 07:30 en 08:30 aanwezig te zijn bij Hall6 om uw kraam op te zoeken.

Inschrijven/reserveren
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inschrijven kan via de website www.hall6.nl/standhouders.
Door deelname gaat men akkoord met het reglement.
Er kunnen maximaal twee plaatsen naast elkaar gereserveerd worden op dezelfde naam.
In principe zullen alle plaatsen toegewezen worden.
Hall6 is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor plaatsen die door overmacht niet vrij zijn.
Na 9.00 uur op de dag van de rommelmarkt, mogen niet ingenomen plaatsen overgenomen worden door anderen,
mits toestemming van de verantwoordelijke.

Standgeld
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

De prijzen per standplaats zijn te vinden op de website www.hall6.nl/standhouders
Er is geen elektriciteit beschikbaar voor de standhouder.
Het is niet mogelijk om de kraam aan derden te verkopen.
Indien de standhouder niet aanwezig is voor 08.45 uur wordt de kraam aan derden aangeboden.
Voor de kraam wordt automatisch €10,- euro borg gerekend. (zit inbegrepen bij het reserveringsbedrag)
Per kraam heeft u recht op gratis toegang voor 2 personen, u dient dan om uiterlijk 9.00 uur binnen te zijn.
Het afmelden van uw kraam kan tot donderdag 12:00 uur voorafgaand aan de markt. U betaalt hier € 10,00
annuleringskosten voor. Bij latere afmelding of verzuim wordt de gehele kraamhuur in rekening gebracht.
Bij het schoon achterlaten van uw kraam wordt de borg direct contant aan u uitgekeerd en u voldoet aan reglement
nummer 21.
Alle marktkramen hebben een afmeting van 4.00 meter bij 1.20 meter.

Op en afbouwen
20.
21.
borg.

Het tussentijds aanvoeren van materiaal is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan de kraam voor 15:00 uur af te bouwen. Indien u eerder verlaat vervalt het recht op teruggave

!

Goederen
22.
23.

Er mogen geen voedingswaren (eten noch drinken) door de standhouders verkocht worden.
Enkel tweedehandsgoederen zijn toegelaten. Mits de organisatie daar schriftelijk toezegging heeft gegeven.
Neem hiervoor contact op via info@hall6.nl.

Veiligheid
24.
25.
26.

Hall6 is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door
deelname aan de rommelmarkt kunnen optreden.
De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen enz.) te allen tijde kunnen
doorrijden.
Na afloop van de rommelmarkt mogen er geen vuilnis of niet-verkochte goederen achtergelaten worden.

Auto’s
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Volg de instructies op van de verkeersregelaars.
Bij het laden en lossen mag de doorgang niet versperd worden.
U kunt u auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor
verkeersboetes.
Vóór 9.00 uur ‘s morgens moeten alle auto’s, bestelwagens, aanhangwagens, ... van de standhouders buiten op de
parkeerplaats geparkeerd worden.
Er mogen nooit auto’s, bestelwagens of aanhangwagens op het gras rijden of geplaatst worden.
De verkeersregels blijven te allen tijde gelden.
Vóór 16.00 uur mogen er geen wagens in de rommelmarktzone.

Divers
34.
35.

Er mag geen schade toegebracht worden aan doeken, borden of muren.
Er mogen geen spullen in de looppaden neergezet worden of voor de brandblussers en nooduitgangen.

