CV De Bengels
Reglement kofferbak Verkoop
Deelnemers aan de kofferbakmarkt dienen zich aan onderstaande regels te
houden.

ALGEMEEN:
Door betaling voor deelname aan de kofferbakverkoopmarkt gaat elke
deelnemer, hierna verkoper genoemd, akkoord met dit reglement.
De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de Kofferbakmarkt organisatie
(hierna organisatie genoemd) op te volgen!
De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
Het is niet toegestaan aanstoot gevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen
ter verkoop aan te bieden. Dit ter beoordeling van de organisatie.
Commerciële handel is niet toegestaan.
Alléén gebruikte goederen mogen verkocht worden. Verkopen van nieuwe
goederen is verboden.
Verkopen van voedingswaren, drank, levende have (dieren) is verboden!
Uitsluitend de organisatie verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken.
Deelname geschiedt op eigen risico van de verkoper. De organisatie aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan voertuigen,
aanhangers, verkoop goederen of welke andere zaken dan ook, door een
verkoper of bezoeker.
De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend.

INSCHRIJVINGEN VERKOPERS.
Telefonisch: Danielle Teeven +31 648146687
Mail: pr@cvdebengels.nl
Voor 1 voertuig kan slechts 1 plaats worden gereserveerd.

BETALING.
Betaling contant bij de ingang van het verkoopterrein.
Verkopers worden verzocht met gepast geld het voor hen geldende tarief te
betalen.
Het van toepassing zijnde tarief wordt door de organisatie vastgesteld bij
binnenkomst.

DE PLEK OM TE VERKOPEN.
U bent met uw auto of busje, eventueel met aanhangwagen welkom vanaf 08.30
tot 09.30 uur. Na dit tijdstip mag u niet meer oprijden.
Standhouders krijgen bij binnenkomst door de organisatie een verkoopplaats
aangewezen.
De organisatie bepaalt hoe het voertuig geplaatst dient te worden.
Standhouders mogen niet zelf een verkoopplaats uitzoeken.
Standhouders mogen met maximaal 2 volwassenen en kinderen het
verkoopterrein op.
Er worden geen campers, bak- of vrachtwagens toegelaten. Maximale lengte
voertuig, excl. aanhanger, mag niet meer bedragen dan 7 meter.

Het is niet toegestaan met een tweede auto naar de verkoopplek te rijden om
deze te lossen bij de eerste auto en dan weer het terrein te verlaten.

De verkoopplek is direct achter de auto of naast auto's met aanhanger of
bussen. U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil of kleed.
Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken.
Er mag niets in de grond geslagen worden, op het gras geschreven of op andere
wijze de grond bekladden.
Het publiek wordt vanaf 10.00 uur toegelaten op het terrein.
In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen
aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom!
Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en mede verkopers. Dit ter
beoordeling van de organisatie.

OP HET VERKOOP TERREIN.
Honden worden uitsluitend aangelijnd en onder begeleiding van een volwassene
op het verkoopterrein toegelaten.
Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico.
Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing.
Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur.
De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij aanrijdingen
of ongevallen.
Gedurende de verkooptijd, 10.00 uur tot 15.00 uur is het de verkoper, om
redenen van veiligheid, niet toegestaan met zijn voertuig op het verkoopterrein
te rijden. Tenzij de organisatie anders beslist.
Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen te
allen tijde de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd.

EINDE VERKOOP.
De verkoper mag tot einde verkooptijd (15.00 uur) niet met de auto van het
terrein af. (Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat er dan nog
bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.)
Opruimen van de verkoopwaren niet voor 14.30 uur. Tenzij de organisatie
anders beslist.

De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te
laten. Dit op straffe van uitsluiting van volgende kofferbakmarkten.
De uitgang van het evenementen terrein is gelijk aan de ingang.

INZAGE IN DIT REGLEMENT.
Via onze website: www.cvdebengels.nl
Aldus opgesteld door de Kofferbakorganisatie - Nederweert.

