Reglement WB Rommelmarkt

Organisator:

VZW westeinde en bogaerdekermis
ondernemingsnummer: 0421.038.990
Kleine Bogaardestraat 81
9990 Maldegem

Vertegenwoordigd door alle bestuurders: Piet Dabaut, Peter Hautekeete, Peter Musschoot, Geert Savat, Bram Van
Meulebroeck, Luc Van Meulebroeck, Piet Vercruysse, Kristof Vereecke, David Vermeire
Locatie: Nieuwe Bogaardestraat (even nummers) en Bogaardestraat tussen nummer 99 en 113 en tussen nummer
174en 188 – de zone is verkeersvrij
Datum en uur: Zondag 6 oktober 2019 Vanaf 7u30 tot 17u

Spelregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 euro per stand van 4 meter te betalen op rekeningnummer BE88 0003 0650 4741
Inschrijven en info enkel via www.wb-kermis.be
Geen drankverkoop of eetwaren-verkoop.
Er mag geen nieuw materiaal worden aangeboden.
Er mogen geen diensten worden aangeboden.
Geen verkoop van dieren toegestaan.
Geen politieke boodschappen toegestaan.
Opruimen bij vertrek.
Inschrijven en betalen vòòr 2 oktober 2019, niet betaald is niet ingeschreven.
Opbouwen stand tussen 7u30 en 9u00.
U kan uw wagen stallen aan uw stand.
Indien u een bevestigingsmail heeft gekregen na uw betaling, hoeft u zich niet aan de tent aan te bieden
voor een nummer. U mag meteen op de door u gereserveerde en betaalde nummers plaatsnemen, in de
loop van de ochtend wordt nagezien als u de correcte plaatsen bezet.
Na 9u00 worden de niet-ingenomen plaatsen (zelfs indien gereserveerd en betaald) vrijgegeven aan de
gegadigden. De wachtlijst wordt chronologisch afgewerkt, de personen die zich eerst hebben aangeboden
worden eerst een plaats toegewezen.
Tussen 1 augustus en 31 augustus mogen enkel bewoners van de zone waar de rommelmarkt doorgaat
inschrijven met een locatie voor hun woning. De eerste 4m wordt gratis aangeboden als compensatie voor
de overlast de dag van de rommelmarkt. Vanaf 1 september mag iedereen inschrijven en zijn er geen gratis
plaatsen meer, ook niet voor bewoners.

Bij problemen contact nemen met een medewerker van de vzw aan de feesttent (Bogaardestraat 115, 9990
Maldegem) op zondag 6 oktober 2019 vanaf 7u30

Hierna volgt het algemeen reglement van de Federale overheidsdienst (FOD) Economie:

DE ROMMELMARKT
Ik neem deel aan een rommelmarkt
Mijn rechten? Mijn plichten?
 Wat is een rommelmarkt?
Een manifestatie gedurende dewelke particulieren hun goederen kunnen verkopen.
 Heeft men een machtiging nodig om een rommelmarkt te organiseren?
Ja, van de gemeente van de plaats waar de rommelmarkt zal doorgaan.
 Wie kan een rommelmarkt organiseren?
De gemeente, een vereniging, een grope van mensen, een handelsvennootschap,...
 Op welke plaatsen kan een rommelmarkt gehouden worden?
Op een openbare of private plaats, in een zaal of in open lucht.
 Wie kan eraan deelnemen?
De particulieren
De professionele verkopers van curosia en, met toestemming van de organisator, de horecauitbaters.
 Wat mag men verkopen op een rommelmarkt?
Zie hieronder opgedeeld per categorie.
De particuliere verkoper van curiosa?
Zijn rechten? Zijn plichten?
 Heeft hij een machtiging nodig?
Nee, maar hij moet zich inschrijven bij de organisator.
 Wat mag een particulier op een rommelmarkt verkopen?
Zijn persoonlijke bezittingen die hij niet heeft aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met
het oog op de verkoop, dit wil zeggen zijn overschotten, zijn zoldervoorraden.
 Is zijn deelname aan rommelmarkten begrensd?
Niet rekenkundig. Maar, omdat zijn zoldervoorraden en zijn overschotten niet onuitputtelijk
zijn, moeten zijn verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven!
 En indien het virus van de rommelmarkt hem te pakken heeft?
Zijn verkopen worden regelmatiger, hij koopt, hij fabriceert, hij produceert met het oog op
de verkoop. Bijgevolg moet hij de verplichtingen eigen aan een professionele activiteit
respecteren, eventueel in bijberoep.
De professionele verkoper van curiosa?
Zijn rechten? Zijn plichten?
 Heeft hij een machtiging nodig?
Hij moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW en bij een
sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Om deel te nemen aan een rommelmarkt moet hij beschikken over een leurkaart.
En zich inschrijven bij de organisator.
 Heeft hij nog andere verplichtingen?

Hij moet zich identificeren door middel van een bord geplaatst op zijn stand op een voor de
klant zichtbare wijze.
 Mag hij op iedere rommelmarkt plaatsnemen?
Vanaf 1 oktober 2006 mag hij deelnemen aan rommelmarkten ongeacht of deze
plaatsvinden op een openbare of een private plaats.
Om specifieke redenen kan een gemeente de rommelmarkt voorbehouden voor
particulieren. Bijvoorbeeld, wanneer ze plaatsvindt in een school.
 Wat mag hij verkopen op een rommelmarkt?
De curiosa, eventueel beperkt tot het thema van de rommelmarkt.
Bron: de website van de FOD: http://economie.fgov.be

