
 

 
 

Reglement van de rommelmarkt op 25 mei 2019 in Evere  
(Picardiëstraat, P. Aldersonstraat en F. Verdonckstraat) 

 
 
Artikel 1: Locatie van de rommelmarkt - afbakening van de zone 

De rommelmarkt van het buurtfeest van Evere vindt uitsluitend plaats in de F. Verdonckstraat, de P. 
Aldersonstraat en een deel van de Picardiëstraat. 
 
Artikel 2: Openingsdagen en -tijden 

De rommelmarkt is toegankelijk voor bezoekers op zaterdag 25 mei 2019, van 9.00 tot 17.00 uur. De 
standhouders zijn welkom vanaf 8.00 uur (op voorwaarde dat de zone van de rommelmarkt volledig autovrij is. 
De politie zal de nodige tijd nemen om voertuigen in overtreding te laten wegtakelen. Pas nadat de zone 
volledig vrijgemaakt is, zal de politie ons de toestemming geven om de brocanteurs tot de zone toe te laten).  
 
Het is verboden om de site van de rommelmarkt te betreden vóór 8.00 uur. Het is verboden om met uw 
voertuig in de zone van de rommelmarkt te rijden tussen 9.00 en 17.00 uur. Het is verboden om uw voertuig 
op de site van de rommelmarkt te parkeren. Dit verbod geldt ook voor uw eigen standplaats op de 
rommelmarkt!  
 
Artikel 3: Producten waarvan de verkoop verboden is 

De volgende producten mogen niet verkocht worden op de rommelmarkt: 
- farmaceutische producten, drugs en geneeskrachtige planten; 
- wapens en munitie (met inbegrip van alle wapens met plastic schietballetjes); 
- drank (verkoop voorbehouden aan de organisatie); 
- voedingswaren (verkoop voorbehouden aan de organisatie); 
- nieuwe producten. 
 
Artikel 4: Toegankelijkheid van de rommelmarkt 

De rommelmarkt is toegankelijk voor: 
*professionele brocanteurs die houder zijn van een machtiging voor ambulante handel zoals vereist door de 
wet betreffende de verkoop van door gebruik beschadigde voorwerpen of tweedehandsvoorwerpen; 
*occasionele verkopers die goederen die hun toebehoren (en die zij niet gekocht, vervaardigd of geproduceerd 
hebben met de bedoeling om ze te verkopen) te koop aanbieden in het kader van het beheer van hun 
privévermogen. 

De toegang van voertuigen tot de zone van de rommelmarkt, het lossen van de voertuigen en het uitpakken 
is uitsluitend toegestaan tijdens het uur voorafgaand aan de opening van de rommelmarkt en op vertoon 
van het per e-mail ontvangen inschrijvingsbewijs. Na het lossen, en uiterlijk om 9.00 uur, moeten de 
standhouders hun voertuig buiten de zone van de rommelmarkt parkeren. Het uitpakken mag slechts gebeuren 
nadat het voertuig uit de zone verwijderd is. Tot 17.00 uur worden de standhouders niet opnieuw met hun 
voertuig tot de zone van de rommelmarkt toegelaten. 

De brocanteurs van wie het standplaatsnummer met de letter ‘V’ begint, kunnen hun standplaats uitsluitend 
via de H. Van Hammestraat bereiken.  

De brocanteurs van wie het standplaatsnummer met de letter ‘P’ begint, kunnen hun standplaats uitsluitend 
via de Doolegtstraat bereiken.  



 

De brocanteurs van wie het standplaatsnummer met de letter ‘A’ begint, kunnen hun standplaats uitsluitend 
via de P. Aldersonstraat bereiken.  

Opgelet: 100% van de wijk is een blauwe zone (parkeertijd van maximaal twee uur met parkeerschijf). Indien 
u geen buurtbewoner bent, vragen wij u om uw voorzorgen te nemen. De organisator van de rommelmarkt 
kan u in geen geval vrijstellen van de naleving van de parkeerregels.   
 
Artikel 5: Toewijzingsvoorwaarden van de standplaatsen op de rommelmarkt 

De standplaats van de standhouders wordt bepaald door de organisator bij de reservering. De reservering van 
de standplaats wordt slechts effectief na de ontvangst van de betaling van € 10 per standplaats (van 6 m²), 
uitsluitend via bankoverschrijving op de rekening BE45 0682 2171 9189 van de vzw Cohésion Sociale d’Evere - 
Actions Communautaires, met de vermelding ‘Rommelmarkt Picardië - uw NAAM - uw standplaatsnummer’. 
Opgelet: voor afzeggingen na dinsdag 30 april 2019 wordt het inschrijvingsgeld voor de standplaats in geen 
geval terugbetaald.  
 
Bovenop het bedrag voor de standplaats moet u zich akkoord verklaren met dit reglement door een waarborg 
van € 10 te storten. (Zie artikel 7) 
 
Artikel 6: Afbakening van de standplaatsen 

De standhouders moeten de markeringen van de standplaatsen respecteren en mogen de oppervlakte of de 
grenzen ervan niet wijzigen. De standplaatsen hebben een oppervlakte van ongeveer 6 m².  
 
Artikel 7: Waarborg 

De waarborg wordt volledig terugbetaald via bankoverschrijving binnen 7 dagen na de rommelmarkt op 
voorwaarde dat de organisator vastgesteld heeft dat de standplaats perfect schoon en ontdaan van alle 
voorwerpen achtergelaten is en de standhouder geen enkele regel van dit reglement overtreden heeft. 
 
Artikel 8: Gebruiksvoorwaarden van de standplaatsen op de rommelmarkt 

De toegekende standplaatsen zijn bij voorkeur bestemd voor de installatie van kraampjes; bij gebrek mogen de 
waren op de grond uitgestald worden. 
Alle verkoopactiviteiten moeten gestaakt worden op het sluitingsuur van de rommelmarkt (17.00 uur). 
De site van de rommelmarkt moet uiterlijk een uur na het sluitingsuur van de rommelmarkt (dat wil zeggen om 
18.00 uur) ontruimd zijn. 
De standhouders moeten hun standplaats schoon houden en al hun afval verwijderen. 
De standhouders moeten bijdragen tot het goede verloop van de rommelmarkt, alle nodige 
voorzorgsmaatregelen nemen om geluidshinder of schade aan de omgeving te vermijden en alle nodige 
veiligheidsmaatregelen treffen om brand, diefstal of om het even welke schade te voorkomen. De 
standhouders zijn burgerlijk aansprakelijk ten aanzien van derden voor elk ongeval, elke schade of elk verlies 
dat zij of hun kraampje veroorzaken. 
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, die de standhouders kunnen 
ondervinden ingevolge de al dan niet vrijwillige beschadiging van het materiaal dat op de openbare weg 
geplaatst wordt of die aan derden toegebracht wordt door een standhouder. 
De betaling van een retributie houdt niet de verplichting in voor de organisatoren om een speciaal toezicht in 
te stellen. 
De inname van een standplaats gebeurt op risico van de standhouders voor wat de eventuele rechten van 
derden betreft. 
De standhouders moeten zich strikt schikken naar de bepalingen van dit reglement. 
 

Organisator: 
Vzw Cohésion Sociale d’Evere - Actions communautaires 

Tweehuizenstraat 32 - 1140 Evere 
Voor het evenement vertegenwoordigd door Alessandro ZAPPALA. 

02 726 76 68 
info@csevere.be 
www.csevere.be 

 


