
IEDEREEN is van harte welkom om haar of zijn goederen te verkopen, maar lees wel even 
onderstaande voorwaarden. 
Reglement: Rommelmarkt op Jaarmarkt Sint Joris 2018 te Dorst 
 
1. Uw inschrijving geeft één keer toegang met uw voertuig tot het terrein van de jaarmarkt. Na het 
uitladen van uw handel moet de auto buiten het jaarmarktterrein worden geparkeerd, tenzij u vanuit 
de kofferbak verkoopt. De Rommelmarktverkoop is alleen toegestaan voor particulieren en er mogen 
uitsluitend tweedehands goederen worden verkocht. 
2. Het verhandelen van commerciële handel is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan om 
drank, etenswaren en partijgoederen te verkopen. 
3. Indeling wordt vooraf door de organisatie bepaald en bij de toegang bekend gemaakt. 
4. Het tijdens de markt bijhalen en/of nabrengen van goederen is niet toegestaan. 
5. Indien men onrechtmatige goederen te koop aanbiedt wordt men van het terrein verwijderd. 
6. Deelnemers moeten zich tussen 08:30 en 9:30 uur melden bij de ingang van het jaarmarktterrein 
aan de Pastoor den Rondenstraat Van 10:00 tot 17:00 uur kan de koopwaar worden aangeboden. 
7. Er mogen geen obstakels buiten de aangegeven standplaats steken. 
8. Na 17:00 uur mag men beginnen met inpakken. De standplaats dient schoon achter gelaten te 
worden. Niet verkochte artikelen moeten weer meegenomen worden en dus NIET in de afvalbakken 
gedeponeerd worden. 
9. Het tussentijds verlaten van het terrein is niet toegestaan, dit i.v.m. de veiligheid. 
10. Deelname aan deze Rommelmarkt is voor wat betreft de gevolgen van de weersomstandigheden, 
diefstal, beschadigingen van eigendommen, opgelopen lichamelijk letsel veroorzaakt door 
deelnemers of door derden geheel voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke 
schade dan ook. 
11. Inschrijven gebeurt via de website rommelmarkt.sintjorisdorst.nl of op telefoonnummer 
06-49755230. Vermeldt hierbij uw naam, en eventueel het soort auto en eventueel aanhanger en uw 
kenteken. 
12. Inschrijvingen zijn definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
11.22.50.920 (IBAN: NL84RABO0112250920) t.n.v Jaarmarkt Dorst onder vermelding van uw naam 
en eventueel kenteken als u vanuit u auto wilt verkopen. 
13. Deze Rommelmarkt vindt doorgang bij een minimale inschrijving van 30 aanmeldingen. Betaalde 
inschrijfgelden worden terugbetaald indien dit aantal niet wordt behaald. 
 
PRIJZEN: 
Grondplaats Rommelmarkt: €10,00. (4 meter) 
Grondplaats + auto: €15,00 
Standplaats met Kraam en zeil: €45,00 
De meerprijs voor een aanhanger enkel asser € 5.00 
 
14. U dient te allen tijden de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 
15. Over zaken die niet in dit reglement zijn voorzien beslist de organisatie 
 
 
 
 
 
Algehele leiding: Marktmeester, Tel. 06-49755230 


