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REGLEMENT VAN DE ORGANISATIE VAN DE GROOTSTE GARAGEVERKOOP EN ROMMELMARKT
VAN VLAANDEREN
ORGANISATIE
Maspoe Vzw 			
Kerrebroekstraat 16 		
9300 Aalst 			

E-mail: leden@maspoe.be
Website: www.maspoe.be
Website: www.rommelmarktwelle.be

WANNEER
Maspoe Vzw organiseert met de toelating van het College van Burgemeester en Schepenen van
Denderleeuw deze activiteit op IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND JUNI tussen 8u en 18u.
WAAR
De garageverkoop/rommelmarkt vindt plaats op het hele grondgebied van Welle, deelgemeente van
Denderleeuw.
WETGEVING
De wetgeving over ambulante activiteiten (KB van 3 april 1995).
De garageverkoop/rommelmarkt is een ambulante activiteit zonder een commercieel doel.
De wet laat de particulier toe zijn goederen te verkopen voor zover deze verkoop niet het normaal
beheer van een privépatrimonium overstijgt. Concreet mag een particulier goederen verkopen die
hem toebehoren die hij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling deze te
verkopen. Met andere woorden: hij mag occasioneel zijn zolder leegmaken en verkopen wat hij te veel
heeft. Hij heeft dan geen machtiging van de gemeente nodig. Hij dient alleen ingeschreven te zijn bij
de organisator en diens instructies te volgen. Hij moet geen leurderskaart hebben zolang hij binnen dit
kader blijft.
Treedt hij buiten dit kader, dan zal hij zich moeten richten naar de verplichtingen van een handelaar en
het statuut van een zelfstandige, eventueel in bijberoep, moeten aannemen.
Een handelaar moet zich duidelijk kenbaar maken door een identificatiebord, zodat de consument het
verschil tussen een particulier en een handelaar kan zien.
Dit identificatiebord dient volgende vermeldingen te bevatten:
1. Naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening 		
uitoefent, of de naam en de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich
neemt.
2. De firmanaam en/of de handelsonderneming.
3. De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is. Als de zetel van het
bedrijf zich niet in België bevindt, ook het land en de gemeente waar deze gesitueerd is.
4. Wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft, het inschrijvingsnummer
bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen of het identificatienummer dat dit vervangt.
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De wet voorziet wel in uitzonderingen. Voor dergelijke verkoop is geen leurderskaart nodig, maar
er zijn wel enkele vereisten:
1. Het doel moet menslievend, sociaal, educatief of sportief zijn, ter verdediging van de natuur en de
dierenwereld, of ter bevordering van ambachten en streekproducten.
2. De verkoop moet occasioneel blijven.
3. Naargelang het statuut van de organisator:
a. Is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer die door jeugdverenigingen
georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd zijn door de bevoegde overheden.
b. Is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande verklaring, wanneer die georganiseerd wordt
door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen erkend door de
Federale Overheidsdienst Financiën.
c. Is de verkoop aan een machtiging onderworpen, wanneer die gebeurt door andere categorieën
4. Verklaringen en machtigingen dienen te gebeuren bij de burgemeester.
Deze moeten niet alleen de verantwoordelijke van de verkoop vermelden, maar ook het doel, de
plaatsen, de perioden van verkoop en de aangeboden producten en diensten.
Deze moeten een raming geven van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat kan nagegaan
worden of er concurrentie dreigt voor de handel.
5. Meldingen dienen ten miste 3 dagen voor de verkoop te gebeuren.
6. Machtigingen zijn maximaal één jaar geldig.
7. Verkopers dienen zich te identificeren aan de hand van een opschrift, of een logo, of een bekend
symbool.
8. Bij de verkoop van gereglementeerde producten dient men de geldende reglementering na te leven,
zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
9. Verkopen die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.
De verkopers krijgen dan van de organisator het verbod de activiteit verder uit te oefenen.
De standhouder is verantwoordelijk voor de goederen die hij verkoopt. Bij overtredingen
vastgesteld door de overheidsdiensten is de organisator niet verantwoordelijk en zal de
standhouder onmiddellijk van de markt verwijderd worden.
PRIJZEN
Particulier uit Groot-Denderleeuw 		
Particulier uit alle andere gemeenten 		
Vereniging uit Denderleeuw 			
Handelaar (leurderskaart noodzakelijk) 		
Eetstand 1 						
Eetstand 2						
Drankstand 						

(€ 5 incl 21% BTW) (€ 4,13 excl 21% BTW)
(€ 25 incl 21% BTW) (€ 20,66 excl 21% BTW)
(€ 25 incl 21% BTW) (€ 20,66 excl 21% BTW)
(€ 60,5 incl 21% BTW) (€ 50 excl 21% BTW)
(€ 150 incl 21% BTW) (€ 123,97 excl 21% BTW)
(€ 250 incl 21% BTW) (€ 206,61 excl 21% BTW)
(€ 250 incl 21% BTW) (€ 206,61 excl 21% BTW)

Handelaars of eetkramen moeten expliciet toestemming krijgen van de organisatie. De kostprijs
voor het uitbaten van een eetkraam wordt vastgelegd naargelang de aard van de aangeboden
eetwaren. Inschrijven kan via de website www.rommelmarktwelle.be Opgelet, met in te schrijven
bent u nog niet zeker van deelname. Een bevestiging van uw inschrijving wordt u later nog
toegestuurd.
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PRAKTISCH
Als standhouder bent u verplicht op voorhand te reserveren en het inschrijvingsgeld op voorhand te
storten op de rekening met IBAN BE19 9730 0420 7612 en BIC ARSP BE22met het kenmerk van het
toegekende plaatsnummer.
Om uw plaatsinneming vlot te laten verlopen, toont u bij het oprijden van de rommelmarkt uw
inschrijvingsbewijs. Dit is de e-mail met barcode die u van ons ontvangen hebt.
Één inschrijving = één auto (+ eventueel aanhangwagen). Komen met twee auto’s = twee keer betalen.
Kandidaat-standhouders die zich niet ingeschreven hebben, kunnen alleen een standplaats krijgen als
er nog beschikbare ruimte is. Zij mogen alleen een plaats innemen met toelating van de inrichters.
Alleen de vermelde en toegekende ruimte mag worden ingenomen. Het is niet toegelaten de te koop
aangeboden artikelen vast te maken aan de bouwelementen van woningen of andere constructies.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor de schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht,
met inbegrip van roerende of onroerend goederen.
De standen worden geopend vanaf 5.00 uur en ten laatste gesloten om 19.00 uur, of na overleg
met de organisatoren en alle betrokkenen. De standen moeten tegen 19.00 uur volledig ontruimd
worden, zodat alle wegverkeer vanaf 19.00 uur normaal kan verlopen.
Tijdens het laden en lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor
andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer of voor de hulpdiensten.
Hebt u familie of vrienden in Welle waar u bij mag staan, dan kunnen zij voor u inschrijven. MAAR,
dan mag u op zondag NIET met de wagen op het parkoers. U dient er voor te zorgen dat al uw
goederen daar op zaterdag al geleverd zijn. Als u op zondag toch met de wagen toegang tot het
parkoers wil, dan dient u extra een volledige inschrijving te betalen. GEEN UITZONDERINGEN!
Het is verboden op de rommelmarkt de volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden, tenzij dit
voldoet aan de wetgeving en na akkoord van de organisatie:
a. Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes,
dranken enz.).
b. (Droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren, kopieën van cd’s en cassettes of andere
mediadragers, en artikelen waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
c. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele
metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en
alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de
ambulante handel).
d. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht
gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen
door de inrichters verwijderd worden en in bewaring worden gehouden tot na de rommelmarkt.
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Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit
reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
Bij de opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door
de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze
aantrof bij aanvang.
ALS U DEZE REGEL NIET NALEEFT, WORDT U DOOR DE ORGANISATIE VAN VERDERE DEELNEMING
UITGESLOTEN. UW GEGEVENS ZULLEN DOORGEGEVEN WORDEN AAN DE POLITIE EN U ZAL VOOR DE
KOSTEN VAN HET VERWIJDEREN VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD.
De inrichters houden uitsluitend contact met de deelnemer-betaler, tenzij dit anders wordt afgesproken.
Bij ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters,
politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de
verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de
deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
De inrichters, samen met de politie, brandweer en het gemeentebestuur van Denderleeuw, staan in voor
het toezicht en de naleving van de orde op het parkoers.
Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien
uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk in de
meest gunstige zin opgelost.

De beteugeling van openbare dronkenschap op de
openbare weg is van toepassing.
Bij het plaatsen van uw stand dient u rekening te houden
dat er een minimale doorgang van 4 meter vrij gehouden
moet worden. Hier zal controle op gebeuren door de
mensen van de brandweer.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
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Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet
schikken naar het reglement of naar een overeenkomst
na geschil, kunnen verzocht worden onmiddellijk de
rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is in
terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere
vergoeding voorzien.
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Door deel te nemen aan de garageverkoop/rommelmarkt
verklaart de deelnemer het reglement van de rommelmarkt
ontvangen te hebben en ermee akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Organisatie van de Rommelmarkt Welle
leden@rommelmarktwelle.be
www.rommelmarktwelle.be

Partner van de Rommelmarkt Welle

