REGLEMENT DEELNAME KOFFERBAKVERKOOP
1) ) Iedere particulier met tweedehands of zelfgemaakte spullen is van harte welkom om deel te nemen en
spullen te verkopen. Het verkopen van dieren, levens– of genotsmiddelen en aanstootgevende artikelen is
niet toegestaan. De te verkopen spullen moeten in uw auto passen. Extra spullen uit een tweede auto of
aanhangwagen zijn niet toegestaan.
2) Vooraf reserveren is verplicht. Zonder reserveringsbewijs (bevestigingsmail) krijgt de verkoper geen
toegang tot een standplaats. U kunt zich als deelnemer inschrijven tot twee dagen voor het evenement.
3) Er zijn 54 autostandplaatsen beschikbaar. U mag komen met een personenauto of minibusje.
Aanhangwagens of kramen zijn niet toegestaan.
4) Er zijn standplaatsen beschikbaar op de parkeerplaats tegenover onze winkel. De standplaatsen worden
in
volgorde van aankomst toebedeeld en gevuld. Deelnemers kunnen geen voorkeur voor standplaats
aangeven.
5) De verkoopstarttijd is 10.00 uur. Vanaf 08.30 uur worden de verkoopplaatsen op volgorde van
binnenkomst toe- en aangewezen. De ontvangst en het aanwijzen gebeurt door medewerkers van De Zaak
van Ermelo die te herkennen zijn aan een fluorescerend hesje. Zij wachten u bij de goederenafgifte aan de
voorkant van onze winkel. De organisatie vraagt uw begrip in geval van enig oponthoud bij de toegang.
6) De huur van een standplaats bedraagt € 10,- per voertuig. Deze kosten worden contant geïnd wanneer de
standplaats is ingenomen.
7) Spullen mogen alleen worden uitgestald in de kofferbak en op maximaal 2 meter ruimte achter de
kofferbak. Er is geen mogelijkheid om spullen naast de auto te stallen. Het is toegestaan om een tafeltje van
kofferbakbreedte te gebruiken om spullen op te zetten. Verkopers zijn vrij om klapstoeltjes, kleedjes etc. te
gebruiken. Er moet te allen tijde loopruimte voor de bezoekers overblijven. De medewerkers van De Zaak
van Ermelo zullen hier op toezien.
8) Er is geen gebruik van stroom mogelijk.
9) Er mag niets op de weg worden geschreven, er mag niets in de grond geslagen worden en er mag niets
aan bomen worden gehangen.
10) Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van de toiletten in de winkel van De Zaak van Ermelo.
11) De verkoper neemt alle eigen spullen en afval zelf mee naar huis. Het is niet toegestaan om iets op of bij
de standplaats achter te laten. Wanneer u uw niet-verkochte (maar nog goed bruikbare) spullen niet meer
mee wilt nemen, kunt u uw spullen aan onze winkel doneren. U kunt hiervoor om 16.00 uur terecht bij de
afdelingen goederenontvangst van de winkel (het inleverpunt).
12) De verkoper mag tot het einde van de verkooptijd (16.00 uur) niet zonder toestemming van de
organisatie, van de parkeerplaats af. Dit in verband met de aanwezige bezoekers op de weg en uitgestalde

spullen van anderen. Wanneer de verkoper toch voortijdig wil vertrekken, wordt dit eerst overlegd met een
medewerker van De Zaak van Ermelo, te herkennen aan een fluorescerend hesje.
13) Deelname aan de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico. De organisatie is nimmer partij of
aansprakelijk in geval van diefstal, beschadiging van eigendommen of het oplopen van letsel.
14) Van de verkoper wordt verwacht dat deze zich houdt aan het reglement, en de instructies van de
organisatie opvolgt. Wij behouden ons het recht voor om deelnemers te weigeren of verwijderen wanneer
de regels niet worden nageleefd.
15) Afmelden voor deelname kan per mail of telefonisch tot uiterlijk 48 uur voor aanvang. Bij (niet tijdig)
afmelden worden de deelnamekosten alsnog berekend.
16) De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien de weersomstandigheden daarom
vragen, het evenement af te gelasten. In dat geval wordt u per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld.
17) Tijdens de verkoop kan de fotograaf foto’s van u maken t.b.v. sociaal media, als u dit niet wenst moet u
dit aan de fotograaf kenbaar maken.

