1. De kinderrommelmarkt vindt plaats op de parking aan de Streep in
Broechem van 13u00 tot 15u30.
2. Enkel kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen zich inschrijven
(samen met een volwassen begeleider) en dienen de dag zelf constant
aanwezig te zijn(vanaf het moment van aanmelden tot einde rommelmarkt)
3. Inschrijven is enkel online mogelijk. Een inschrijving is pas geldig als de
waarborg werd betaald en de eventuele vergoeding voor de standplaats
voor niet-inwoners van Groot-Ranst.
4. Kinderen uit Ranst en deelgemeenten krijgen per kind een gratis
standplaats van 2,5 meter. Bij extra blokken dient u 1 euro bij te betalen.
5. Kinderen buiten Ranst betalen 1 euro per blok. De deelnemers voorzien
zelf voor de nodige tafels en/of stoelen.
6. De standplaatsen worden toegewezen volgens de volgorde van aankomst.
7. Het aanmelden en uitzetten kan vanaf 12u00 van de kinderen op wiens
naam werd ingeschreven. Standhouders die zich aanmelden zonder
kinderen, zullen niet tot de rommelmarkt worden toegelaten.
8. Alle niet verkochte koopwaar en/of afval dient na afloop van de
kinderrommelmarkt opnieuw meegenomen te worden of kan geschonken
worden aan Wereld-Delen.
9. Parasols, partytenten, … e.d. zijn toegelaten voor zover deze de andere
standhouders niet hinderen.
10. Standhouders die zich niet houden aan deze afsprakennota en/of aan de
instructies van deze verantwoordelijke, kunnen van de rommelmarkt
verwijderd worden.
11. De volgende personen verliezen het recht om het daaropvolgende jaar in
te schrijven:
a. wie inschrijft maar niet opdaagt
b. standhouders die zich niet houden aan de afsprakennota en/of de
instructies van de aanwezige verantwoordelijke
c. standhouders die andere koopwaar aanbieden dan kinderspeelgoed,
puzzels, knuffels, kinderfietsen, …
d. standhouders die goederen bij andere standhouders aan kopen en de
dag zelf opnieuw te koop aan bieden aan hun eigen stand (al dan niet
tegen een hogere prijs).
12. De parking is verkeersvrij voor de veiligheid van de kinderen. Oprijden is
niet toe gestaan. Laden en lossen kan in het Streep, maar nadien moet de
auto geparkeerd worden op een reglementaire plek.
13. De kinderrommelmarkt wordt afgelast ingeval van hevige regenval en/of
hevig stormweer. Hierover wordt de dag zelf om 7u30 een beslissing
genomen, afhankelijk van de weersvoorspellingen en
weersomstandigheden op dat moment.
14. De waarborg zal cash worden teruggegeven na het verlaten van de stand,
indien deze proper is achtergelaten. U kan de waarborg op het einde van
de markt komen afhalen bij één van de marktbeheerders.

