
Speelgoedbeurs
K.S. De Robbert

Beste ouders,

Onderwerp: Speelgoedbeurs K.S. De Robbert

Op zondag 5 juni 2016, organiseert de ouderraad van de kleuterschool de Robbert, een tweedehands 
speelgoedbeurs. Er zal tal van randanimatie voorzien worden, zoals stoepkrijten, ballonplooien, oud 
hollandse spelen, frietwagen,…

De toegang tot de rommelmarkt is volledig gratis.

Wij bieden u de mogelijkheid om op de speelgoedbeurs te staan om tweedehands speelgoed te 
verkopen. Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen, en samen met het bedrag  
in een gesloten envelop aan uw kleuter mee naar school te geven.

Inschrijven kan t/m 25 april. Vol is vol! 
 
Na deze datum krijgen buitenstaanders de mogelijkheid om eventueel overgebleven standplaatsen in te 
nemen.Na inschrijving krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging van  
uw inschrijving.  

Om alles in goede banen te leiden is onze rommelmarkt aan enkele regels onderworpen. Gelieve op de 
ommezijde van dit formulier kennis te nemen van het reglement. Wanneer u  
zich inschrijft gaat u akkoord met het reglement !

 
Naam:  Ouder van 

Telefoon nr  Email adres 

Ik reserveer hierbij (Kruis aan wat u wenst)

O   1 tafel (1.20m op 1.80m)  en betaal  9 euro

O   2 tafels ( 1.20m op 3.60m)   en betaal  18 euro

Handtekening voor akkoord *:

Alvast bedankt en tot ziens op 5 juni! 
Ouderraad van K.S. De Robbert • werkgroep Speelgoedbeurs *Zie ommezijde voor reglement!



Speelgoedbeurs
K.S. De Robbert

REGLEMENT Speelgoedbeurs

Datum:  zondag 05 juni 2016 

Tijd: 10.00 – 16.00 uur 

Locatie: Posthoorn te Hamont

Stand:

1.  Iedere stand heeft een afmeting van 1.80 meter op 1.20 meter, de plaatsen zijn afgebakend op de grond. Voor iedere stand zijn twee tafels voorzien die al ter plaatse zullen zijn. 
Iedere standhouder dient binnen deze afmetingen te blijven. Spullen mogen echter wel onder de tafels geplaatst worden. Spullen ten toon geplaatst buiten deze afmetingen zullen 
de bezoekers hinderen en zullen worden verwijderd.  

2. Er is een maximum van twee standplaatsen per inschrijving. Indien een kind onder de 16 jaar inschrijft zal deze begeleid moeten worden van een meerderjarige. 

3. Prijs per standplaats bedraagt 9 euro. 

4.  Het is enkel toegestaan om tweedehands speelgoed te verkopen. Verkoop van kleding, drank- en voedingswaren en nieuwe goederen is dus niet toegestaan alsook geen 
promotiestands. Standhouders die zich niet aan deze regels houden, worden onherroepelijk van de rommelmarkt verwijderd zonder teruggave van het standgeld. 

Inschrijving en betaling: 

1.  Inschrijven is enkel mogelijk via het inschrijvingsformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 22 
mei 2016. 

2.  Na het afsluiten van de inschrijvingen, ontvangen de standhouders via mail een bevestiging van hun inschrijving met vermelding van hun plaatsnummer. Met deze mail is uw 
inschrijving definitief bevestigd. 

3. Over de toewijzing is geen discussie mogelijk.  

4. De betaling verloopt cash in een gesloten enveloppe die kan worden afgegeven bij het secretariaat of bij de juffen van de wijkschool (9 euro per standplaats).

5. In geen geval zal het inschrijvingsgeld terug gestort worden. 

 

Openingstijden en parkeergelegenheid voor standhouders 

1. Standhouders kunnen op zondag 5 juni a.s. van 8:30 – 10.00 uur hun stand opbouwen en inrichten. 

2.  De rommelmarkt wordt om 16.00 uur afgesloten voor bezoekers, waarna standhouders tot 17.00 uur de tijd hebben om hun spullen mee terug te nemen en de stand netjes achter te 
laten. Let op; alle niet verkochte koopwaar en/of afval dient na afloop van de rommelmarkt opnieuw meegenomen te worden.  

3. Laden lossen is mogelijk aan de voorkant van de Posthoorn bij de parking aan de kleuterstraat.

4. Parkeren kan niet aan de achterkant van de Posthoorn (de ingang aan de groenstraat). Hier staat de randanimatie.

 

Aansprakelijkheid: 

1. Deelname geschiedt op eigen risico. 

2. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.  

DOOR DEELNAME EN INSCHRIJVING GAAT MEN AKKOORD MET HET REGLEMENT. 

Naam:        Datum:  

Handtekening:  

gaat akkoord met het bovenstaande reglement. 


