
VOORWAARDEN KOFFERBAKVERKOOP CV DE SCHAOPENWAESERS 

A) ALGEMEEN: 

TELEFOONNUMMER voor ORGANISATIE en EHBO: 06-29565436 

1)     De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden. 
 
2)     De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen! 
 
3)     De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren. 
 
4)     Commerciële, partij en NIEUWE handel is niet toegestaan. 
 
5)     Bij constatering van verkoop van onder 4) genoemde handel kan de organisatie de verkoper van het terrein 
verwijderen zonder terugbetaling van het borgbedrag! 
 
6)     De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, 
verkoopgoederen of anderszins van een verkoper of bezoeker. 
 
7)     De organisatie kan bij conflicten de politie inschakelen. 
 
8)     In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie. 
 
9)   Tijdens de verkoop kan de huisfotograaf van de vereniging foto’s van u maken t.g.v. de website, als u dit niet 
wenst moet u dit aan de fotograaf kenbaar maken. 
 
B) DE PLEK OM TE VERKOPEN: 

1)      De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplek aangewezen in volgorde van binnenkomst. De 
verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplek toe-eigenen. 
 
2)      Er worden geen bak- of vrachtwagens toegelaten, tenzij de organisatie anders beslist. 
 
3)      De verkoper met auto en aanhanger dient de aanhangwagen (ongeacht de grootte) achter de auto te laat 
staan.  
 
4)      De verkoper mag zijn plek inrichten zoals hij/zij wil  (partytent – kraam – kleed  – etc.). 
 
5)      De organisatie kan verkoopplekken laten aanpassen of afkeuren. 
 
6)    Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren) is verboden! Het verkopen van eten en drinken is 
voorbehouden aan de vereniging die het heeft georganiseerd. 
 
7)    De verkoop begint (in de publiciteit) om 9.30 uur. Het is de verkoper toegestaan al eerder te verkopen. 
 
D) STROOM: 
 
1)      In verband met geluidsoverlast is het de verkoper NIET toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor 
het opwekken van stroom! 
 
2)      De verkoper mag de elektriciteit van de organisatie niet gebruiken om apparaten e.d. te testen 
 

 E) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN: 
 
1)      De verkopers kunnen gebruik maken van de toiletwagen die op het terrein is neergezet.  
 
2)      Al het eigen afval neemt de verkoper mee naar huis! 
 
3)      Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken te deponeren. De verkoper levert zijn 
plek ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil. 
 
4)      De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek. 



        
G) EINDE VERKOOP: 
 
1)      De verkoper mag tot einde verkoop (16.00 uur) niet, zonder nadrukkelijke toestemming van de 
organisatie, met de auto van het terrein af (dit geeft nl. zeer gevaarlijke situaties omdat er nog publiek loopt). 
 
2)      De verkoper is verplicht zijn/haar plek geheel schoon achter te laten! 
 
5)      Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op te volgen. 


