Koningsdag 2018
Reglement Vrijmarkt
Aan de deelnemers van de vrijmarkt op Koningsdag 2018.
Hieronder zijn de regels vermeld waar men zich aan dient te houden tijdens het opstellen, gedurende de
middag en na afloop van de vrijmarkt.
1.

De plaatsen van de kramen en staanplaatsen hebben wij ingedeeld, door er een naamplaat op te
leggen. Deze mogen niet zonder overleg met de organisatie verwisseld worden. Het kan namelijk
voorkomen dat er deelnemers zijn die samen een kraam hebben gehuurd.

2.

Vanaf 13.00 uur kun je de kraam of staanplaats inrichten. Het heeft geen nut om eerder te komen,
omdat wij tot deze tijd bezig zijn met het klaarzetten van het terrein.

3.

Bij aanmelding ontvang je een bevestigingsbericht. Dit moet je meebrengen. Het is voor ons een
controlemiddel om te voorkomen dat er plaatsen worden gegeven aan mensen die zich niet hebben ingeschreven.

4.

Om 13.30 uur begint de verkoop dus NIET eerder.

5.

De staanplaatsen zijn 2x2 meter. Wil je meer ruimte hebben dan kun je dit aangegeven via het inschrijfformulier. Wordt dit aan het begin van de vrijmarkt gedaan, dan moet men genoegen nemen
met de plaats(en) die dan aangewezen wordt.

6.

De lengte van de kramen is 4 meter. Bij een halve kraam huur je dus 2 meter van de kraam.
Via het inschrijfformulier wordt aangegeven of men een hele of halve kraam wil en het aantal kramen.
Tijdens deze middag kunnen er geen extra kramen bijgehuurd worden, wij bestellen namelijk het aantal kramen dat er gehuurd is.

7.

Aan het begin van de middag wordt de de huur van de kraam/staanplaats geïnd. Wil je zorgen dat je
gepast geld bij hebt. .

8.

Na afloop van de vrijmarkt dient men ALLES mee terug naar huis te nemen. Met ALLES bedoelen we:
alle niet verkochten spullen, dozen, tassen, zeilen, vloerkleden enz. die je bij je had. Er mag dus niets
achterblijven.

Wij willen iedereen een hele gezellige middag en heel veel succes bij de verkoop van de spullen toewensen.
Het koningsdagcomité van
Stichting Jeugdwerk Baarle

