
Mariakerkerie Rommelmarkt 2019
Inschrijving en reglement

1. Er is rommelmarkt op vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 Augustus. Gelieve enkele zeer belangrijke richtlijnen te willen volgen 
aub. (vrijdag, zaterdag en zondag van 8 tot 18 uur.)  
Op politiebevel mag er niemand beginnen met het uitstallen van zijn koopwaren vóór 8 uur, het uitladen mag vanaf 7 uur, maar 
je mag geen verkeershinder veroorzaken. het parkoers moet verkeersvrij zijn: vrijdag om 10 uur, zaterdag en zondag om 9 uur 
en tot hierboven vermelde einduren ( op vrijdag de Nieuwpoortsesteenweg en Aartshertogstraat tot einde van de loopkoers). Er 
moet te allen tijde een doorrijstrook van 4 meter vrij blijven voor politie en hulpdiensten. Er zal permanent politietoezicht 
gehouden worden. OP HET VOLLEDIGE PARKOERS ZIJN GEEN AUTO’S TOEGELATEN BIJ STANDEN. met 
uitzondering van de nieuwpoortsesteenweg

2. Iedereen mag deelnemen aan de rommelmarkt, doch inschrijven en betalen op voorhand is verplicht!

• Op de rekening voor 20 juli aan 30€ per 3 meter en met behoud of keuze plaats indien mogelijk.

• Op de enige zitdag in Cafe Vrolijk België op zaterdag 3 augustus van 11 tot 14 uur en dit aan 30€ per 3 meter 
(overgebleven plaatsen worden verdeeld) en de inschrijvingskaarten worden uitgereikt aan wie deze nog niet geeft 
ontvangen

3. Handelaars in de straten van de rommelmarkt: 
 Leden Handelaarsbond Mariakerke: de standplaats is gratis, en hebben de voorkeur om voor hun eigen zaak te 
staan, dit tot de gevelbreedte van de handelszaak met een maximum van 10 meter; voor bijkomende ruimte wordt rekening 
gehouden met publiciteit in het jaarboekje, zij worden persoonlijk gecontacteerd door de marktverantwoordelijke. Zij mogen 
handelswaren aanbieden. 
 Niet leden: kunnen zich enkel inschrijven voor de rommelmarkt onder dezelfde voorwaarden als de bewoners en 
mogen geen koopwaar aanbieden uit hun handelszaak.

4. Bewoners krijgen de voorkeur om voor hun woonst te staan in het mogelijke, bij meerdere aanvragen 
(appartementsgebouwen) krijgen de eerste aanvragen voorrang. 
De rommelmarkt: Om de rommelmarkt te groeperen en gezelliger te maken, kiezen we terug voor een parkoers dat zich 
situeert rond het Mariakerkeplein, Aartshertogstraat, Sterstraat, Mariakerkelaan, Acacialaan, Nieuwpoortsesteenweg tussen de 
Asterlaan en de Northlaan en Derbylaan.

5. De prijs: 
de prijs bedraagt per 3 meter 30€ voor de 3 dagen. Wij vragen met aandrang je koopwaar zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken en geen nieuwe artikelen, dranken en etenswaren aan te bieden, deze worden niet toegestaan !

6. ZEER BELANGRIJK 
Afval mag niet achtergelaten worden. Iedere deelnemer krijgt 1 vuilniszak deze worden opgehaald iedere 
dag rond 18 uur. Uw standplaats moet proper achtergelaten worden iedere dag. Er worden geen containers 
geplaatst wie dit niet respecteerd wordt niet meer toegelaten tot deelname en dit zonder uitzondering. Het 
is ook ten strengste verboden gelijk op welke plaats dan ook karton of zakken achter te laten, er worden 
gasboetes gegeven voor wie dit niet respecteerd.

7. De standhouders moeten hun inschrijvingskaart kunnen voorleggen aan de opzichters; standhouders die niet in 
het bezit zijn van een inschrijvingskaart zullen op politiebevel van de markt verwijderd worden.

Veel succes namens de Handelaarsbond Mariakerke Raversijde en omliggende vzw. 
www.handelaarsbond-mariakerke.be  www.ddsevents.be

 politie wijkdienst Mariakerke 
Dominique Deschuymere organisator ddsbvba@skynet.be

Enkel voor bewoners en niet leden handelaars: aanvraag tot reservatie voor hun woonst of handelszaak, 
door te sturen per email: ddsbvba@skynet.be
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