Reglement Rommelmarkt Vogelhoek Feest 2022
1. De rommelmarkt gaat door op zaterdag 20 augustus 2022 en wordt ingericht door de
vzw Vogelhoek Feest.
2. Het parcours van de rommelmarkt is als volgt:
a. Wautersdreef: vanaf parking Lijsternest t.e.m. Azaleastraat.
b. Begoniastraat: van Wautersdreef tot Palmstraat.
c. Palmstraat: volledig.
3. De standhouders zijn verplicht op voorhand te reserveren via EvetBrite, met
mogelijkheid tot voorinschrijving voor wie in de betreffende straten woont.
4. Uw reservatie is pas definitief na betaling. Bij niet-betaling mag u de markt als
standhouder niet betreden.
5. Uw toegekend standplaatsnummer wordt op voorhand per mail aan u bezorgd, met
vermelding van de straat waarin uw stand zich bevindt. Gelieve deze bevestiging mee te
brengen. U mag uw stand opzetten vanaf 8u. In principe gaat de rommelmarkt open voor
bezoekers vanaf 9u. In geval van vragen of problemen kunt u zich steeds aanmelden bij
een medewerker aan een van de toegangswegen of in ‘t Lijsternest.
6. Enkel de vermelde en toegekende ruimte mag ingenomen worden.
7. De standen moeten op het trottoir en/of de berm opgesteld worden. Op de rijbaan moet
ten allen tijde een minimale breedte van 4 meter vrij blijven voor de hulpdiensten.
8. Standhouders die zich op een verkeerde plaats installeren worden verplaatst.
9. Standhouders die zich buiten het officiële parcours opstellen, zullen worden verwijderd.
10. Er wordt door de organisatie geen plaats voorzien om uw auto bij uw stand te zetten.
Indien u toch wenst bij uw auto te staan, moet u hiervoor zelf ruimte bijrekenen in uw
gereserveerde en betaalde standplaats. Andere parkeermogelijkheden zijn: parking
Nonnenwegel, parking kapel Sint-Franciscus en omliggende straten buiten het parcours.
Vanaf 9u wordt geen verkeer meer toegelaten op het parcours.
11. De vzw Vogelhoek Feest is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor
ongevallen en schade van gelijk welke aard die door deelname aan de rommelmarkt
kunnen optreden.
12. De standen worden geopend vanaf 9u en uiterlijk om 18u gesloten of na overleg met de
organisatoren en alle betrokkenen.
13. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te
bieden:
- Voeding
- Dranken
- Publicaties en materiaal die de goede zeden aantasten of andere zaken waarvan de
verkoop verboden is door het KB van 3 april 95 (wetgeving op de ambulante handel).
14. Vzw Vogelhoek Feest beheert de uitbating van eet- en drankgelegenheden op en rond
het parcours.
15. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug
meegenomen door de deelnemer.

16. De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen
enz.) ten allen tijde kunnen doorrijden en de evacuatiewegen vrijhouden.
17. In geval van een ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek
of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan
iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In
voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere
vergoeding voorzien.
18. De inrichters, samen met de politie en het gemeentebestuur van Melle, staan in voor het
toezicht en de naleving van dit reglement en de orde op het parcours.
19. Door inschrijving en deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit
reglement.
20. Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw
Vogelhoek Feest.

