
REGLEMENT ROMMELMARKT KORBEEK-LO 
Elke tweede zondag van septemeber – 9 tot 17 uur, Oudebaan, 3360 Korbeek-Lo  

1. Je standplaats reserveren
Reserveren kan online via www.event-plus.be of telefonisch op 0495/49.29.60.
De reservatie is enkel geldig na betaling van het juiste bedrag.

2. Je standplaats betalen

Het standgeld bedraagt 9 euro (+ 5 euro waarborg) per stand.

Reserveer én betaal je vóór 15 augustus dan krijg je 2 euro korting en betaal je per stand 7 euro
(+ 5 euro waarborg).
Het juiste bedrag dient vooraf gestort te worden op rekening BE52 979-4243463-09 op naam

van Rommelmarkt Korbeek-Lo. Vermeld in de mededeling dezelfde naam als de naam die

gebruikt werd bij de reservatie + het aantal standen.

De waarborg krijg je terug als je stand op het einde van de rommelmarkt volledig en netjes
opgeruimd is.

Wie minder dag 5 werkdagen vóór de rommelmarkt overschrijft, dient een betaalbewijs mee te

brengen zodat de betaling gecontroleerd kan worden.

Annuleren mét terugbetaling kan tot 26 augustus (14 dagen voor de rommelmarkt).

3. Je standplaats
Een stand is 5 meter breed.
Voor de wagen is geen plaats in de straat van de rommelmarkt zelf. Standhouders kunnen een
extra standplaats reserveren zodat de wagen naast de stand geparkeerd kan worden.
Na afloop van de rommelmarkt dient elke standhouder alle materiaal en afval terug mee
nemen. Wie dit niet doet, krijgt zijn waarborg niet terug en riskeert vervolging wegens
sluikstorten.

4. Toegankelijkheid straat
De straat van de rommelmarkt is voor standhouders toegankelijk vanaf 6u ‘s morgens. De dag
van de rommelmarkt geldt in de straat eenrichtingsverkeer (Vengerstraat in, Bierbeekstraat uit).
Om 9u gaat de rommelmarkt open voor het publiek en moeten alle voertuigen uitgeladen en
alle standen opgebouwd zijn.
Het opruimen van de stand kan vanaf 17u. Nadat de stand volledig is opgeruimd kan je je 5 euro
waarborg komen halen bij de organisatie.
Hulpdiensten moeten op elk moment door de straat kunnen passeren. Standhouders moeten er
zelf voor zorgen dat hier voldoende ruimte voor blijft. Daarom mag de stand zeker niet meer
dan 1 meter diep zijn.

5. Wat je niet mag verkopen of weggeven.
Verkoop of gratis weggeven van levende dieren is verboden.
Verkoop of gratis weggeven van drank- en voedingswaren die ter plaatse verbruikt kunnen
worden is verboden.

6. De organisatie
De rommelmarkt wordt georganiseerd door twee verenigingen uit Korbeek-Lo: Chiro Hiperlie en
Event+.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,
schade en/of diefstal.

Standhouders verklaren zich akkoord met dit reglement. 
Vragen of opmerkingen? Contacteer ons: info@event-plus.be 

http://www.event-plus.be/



