
U  bent Handelaar  U bent Particulier 
Bedrijfsnaam : 
Contactpersoon : 
Naam – Voornaam :   
Adres :  
 

 

Tel/GSM :  
Email :  
BTW n° :   
Nummerplaat :  
ID nummer: 

 

U wenst : 

 Tarieven  

*1PL = 1 Parking 

      4PL = 35€ + WC jeton 

      5PL = 45€ + WC jeton 

      6PL = 55€ + WC jeton 

      7PL = 60€ + WC jeton 

      8PL = 65€ + WC jeton 

Reglement van interne orde betreffende het correct functioneren van de vintage markt op 
Bouwcentrum, Pottelberg door "S.A.B.R.A.+C" ingerichte plaats. De brocante markt vindt iedere 
zondagmorgen plaats tussen 07.00 uur en 13.00 uur op de plaatsen aangeduid door Organisatie 
"S.A.B.R.A.+C" in samenspraak met het directiecomité van de Pottelberg. De standhouders 
mogen niet aankomen op de parking voor 06.00 uur's morgens. De standhouder 
kan vooraf een plaats reserveren via de website. Verplicht. 

ABSOLUUT VERBODEN UIT TE STALLEN EN TE VERKOPEN: 
– Nieuwe koopwaar (waardeloos verklaard) enkel collectiestukken en OLD NEW STOCK kan 
   mits afspraak aanvaard worden. 
– Geen namaakgoederen, copy right dient gerespecteerd te worden. 
– Farmaceutische producten, drugs, geneeskrachtige planten 
– Wapens en munitie ook geen ontwapende tuigen. 
– Alcoholische dranken. 
– Levende dieren  
– Producten met zichtbaar levende houtworm. 
– Voedingswaren en snoep, Haccp Wetgeving 
– Geen meervoud van Hilti, spit of professionele werkgereedschappen. Dit wegens Brico Plan-
It. Max. 3 stuks 
– Geen Gsm's, geen Laptops, geen Tv's en stereo installatie's die geen design karakter hebben 
of waar oorsprong kan van gegeven worden. 
– Groenten, sierplanten, vruchten, eieren, ... (Enkel op Garden of Eden markt) 
– Porno video's en andere producten met een seksueel karakter. 

– Het kledijrek max 2m. met vintage kledij, militaire of Bont. 
– Geen schoenen (max. 3paar) 



 
– Deze opsomming is onbeperkt. 

 

De exposanten zijn verantwoordelijk voor hun aangeboden artikelen. Onder geen enkel beding 
kan de organisatie "S.A.B.R.A.+C" verantwoordelijk gesteld worden. 
 

– De parkwachter of teamlid van de organisatie "S.A.B.R.A.+C" zijn de enige gewettigden om 
een plaats toe kennen aan de standhouders. Electronische reservaties hebben altijd voorrang 

– De brocante markt moet zijn karakter bewaren en beletten dat het een gewone markt wordt. 

-Bij lastig vallen van de parkwachter of teamlid (verbaal of fysiek) kan de  Organisatie   
"S.A.B.R.A.+C" een klacht indienen bij de politie tegen de aanrander. 

 
– De standhouders zijn verplicht hun goederen en afval terug mee te nemen, eenmaal de markt 
ten einde is (Dit op straffe van toegangsverbod). Na gebruik dient de locatie zo net te zijn als 
bij de aanvang van de activiteit.  

Dit reglement is te nemen zoals het is. Niet volgen van het reglement betekent een mogelijk 
wegzending. 
– Standhouders mogen hun plaats niet verlaten voor 12u30 uit respect voor de klanten 

Bijkomende voorwaarden. 
– De standhouders zijn wettelijk verplicht te voldoen aan de sociale en juridische wetten van 
dit land. De organisator is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
– Mensen die niet gewettigd in Eu verblijven kunnen geen handel drijven. 
– Mensen handel drijvende onder Btw nummer dienen hun Btw nummer zichtbaar voor 
bevoegde instanties te leggen of beschikbaar te houden. 
– Iedere standhouder is verplicht om bij eerste maal van bezoek een ID registratie te doen en 
reglement te ondertekenen ter kennisgeving. 
– Mensen met ambulante kaart moeten steeds hun kaart bij hebben en bord met nummer 
uitplaatsen. 

 

Alle federale regels van covid-19 moeten worden gevolgd. 

Gelezen & goedgekeurd Handgeschreven 

X
Naam & handtekening

 


