Reglement kofferbakverkoop van
C.V. de Verkuskoppe te Langenboom
1. Uw definitieve bevestiging van deelname aan de kofferbakverkoop is tevens uw
toegangsbewijs.
2. Het toegangsbewijs dient u af te geven bij de ingang van het terrein.
3. Na betaling van het inschrijfgeld en borg (€10.00) wordt U door de organisatie een plaats
toegewezen.
4. Op het sportveld achter café D’n Bens worden uitsluitend voertuigen met een maximale
lengte van 6 meter toegestaan.
5. Indien uw voertuig langer is dan de toegestane afmeting, kan de toegang u ontzegd
worden.
6. Commerciële verkoop en verkoop van etenswaren en drank is niet toegestaan.
7. Verkoop van dieren is niet toegestaan.
8. Er mag geen gebruik gemaakt worden van aggregaten.
9. Muziek is niet toegestaan.
10. Deelnemers mogen vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 8.30 uur het terrein op.
11. U bent verplicht de instructies van de organisatie op te volgen.
12. Vanaf 9.00 uur is de markt geopend voor het publiek en kunt u starten met de verkoop.
13. In verband met de veiligheid mogen gedurende de openingstijd van de kofferbakverkoop
voor het publiek, dus tot 15.00 uur, geen voertuigen het terrein verlaten.
14. Na afloop van de kofferbakverkoop dient u uw plek schoon achter te laten. Indien dit niet
het geval is wordt uw borg niet teruggegeven.
15. Deelname aan de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico. Voor diefstal of
beschadiging van eigendommen en het oplopen van lichamelijk letsel is de organisatie
niet aansprakelijk.
16. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te verwijderen
indien dit reglement niet wordt nageleefd en/of wordt verstoord.
17. Wees op tijd met reserveren: vol = vol.
18. In geval van overmacht behoudt de organisatie zich het recht voor om de
kofferbakverkoop af te gelasten.
19. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt om u verder te informeren over de
Kofferbakverkoop in Langenboom. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor iets anders en
zullen deze gegevens ook nooit aan derden beschikbaar verstrekken.
20. In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.

