
Uittrek. nr.:   Uittrek. datum:   Bedrag: Deelnemingsvoorwaarden zie achterzijde

Naam en voornaam:

Firmanaam:

e-mail:

Straat  - huisnr.:

Postcode – Gemeente:

Telefoon en/of GSM:

Geboortedatum:

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Brasfoon 015 560 500 - www.bras-rommelmarkt.be

e-mail: info@bras-rommelmarkt.be
facebook: bras-rommelmarkt - instagram: brasrommelmarkt

Group Daedalus bvba - Wollemarkt 16 - 2800 Mechelen - BE 0565 936 008

Cash betaald bij inschrijving

Bij binnenbrengen van de goederen

Door overschrijving op rek. Nr.: 
BE42-1030362184-54

Cash betaling

Datum:

Bedrag:

Voorbehouden aan administratie (niet invullen aub)

B

P

B

P

B

P

B

P

Wenst deel te nemen en komt als .............        particulier  of .............        handelaar met BTW-nr.:
op de volgende Bras rommelmarkten (data):

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Mijn aanbod:

huishoudelijke tweedehands spulletjes   artisanale, ambachtelijke zaken (eigen fabricaat-geen food!)
brocante, curiosa, antiek  food (uitsluitend in overleg)

Ik wens een standplaats van ….m diep x ….m breed = ….m² x e 6,00 = ……..
Elke stand is 2 m (of 4) diep en minimum 3 m breed.
Prijs: e 6,00/m2 (dus e 36,00 voor de kleinste stand, naakte oppervlakte)

Ik wens een pop-up stand (deelname voor 1 dag) op .........     zaterdag .........     zondag
Elke pop-up stand is 2 m diep x 3 m breed en omvat: 1 tafel (180 x 70 cm), 2 toegangsbandjes. 
Prijs: e 25,00 per standje.

Ik wens een stand op de ambachtenmarkt (deelname van 2 dagen) 
Elke stand op de ambachtenmarkt is 2 m diep x 3 m breed en omvat : 2 toegangsbandjes.
Prijs: e 25,00 per standje voor het hele weekend..

Huursupplementen: (niet verplicht)  

hoekstand - e 13,00/hoek      muurstand - e 3,00/lm supplementair

weekend-parkeerkaart - e 6,00/kaart (Ter plaatse te betalen)      500 W electr - e 30,00 (enkel in de buurt van cafetaria)

stoel: e 2,00/stuk (waarborg e 20,00 ter plaatse te betalen)      tafel: e 7,00/stuk (waarborg e 50,00 ter plaatse te betalen)

permanent toegangsbandje e 8,00/stuk (3 dagen geldig)       factuur  e 5,00 dossierskosten

Beschrijving voorkeurplaats (de organisatie houdt hiermee rekening indien mogelijk) ..............................................................................................

Betaling: standplaats of pop-up stand:    e ………….     +     huursupplement e ……………..   =     ......................................................... e

Ik verklaar bij deze akkoord te gaan met de deelnemingsvoorwaarden (zie achterkant) en geef toestemming aan de 

organisatie om mijn contactgegevens te gebruiken bij de organisatie van de huidige en toekomstige Bras Rommelmarkten.

 Datum: Handtekening standhouder:      

Aantal gratis polsbandjes

- Tot 6m²: 2 stuks

- Tot 10m²: 3 stuks

- Tot 20m²: 5 stuks



LEES DIT VOORAF !

Deelnemingsvoorwaarden m.b.t. de BRAS ROMMELMARKT in de Mechelse Nekkerhal

1. Deelnemers krijgen een standplaats toegewezen ; de organisatie houdt in de mate van het mogelijke rekening met 
uw beschreven voorkeurplaats.

2. Handelaars dienen opgave te doen van hun BTW-nummer en facturatie-adres.
Verder dienen alle standhouders er voor te zorgen dat zij administratief en juridisch in orde zijn.

3. Polsbandjes die een permanent toegangsbewijs vormen tot de door u gehuurde grondruimte, worden per post 
opgestuurd. Indien de organisatie van mening is dat deze u niet tijdig zouden kunnen bereiken, worden deze bij de 
opbouw van de standen (vrijdag of zaterdagmorgen) aan de ingang van de beurshal overhandigd.

4. De standen met een electriciteitsaansluiting worden om praktische redenen bij elkaar geplaatst.
Zorg zelf wel voor voldoende verlengkabel (minimum 25 m).

5. De mogelijkheid tot het huren van tafels en stoelen is gegarandeerd tot 5 dagen voor aanvang van de markt.
Tot zolang er beschikbaarheid is worden ze natuurlijk ter plaatse ook nog verder verhuurd.

6. Het is niet toegelaten uw gehuurde grondruimte te overschrijden, tenzij expliciet overeengekomen met
de organisatie.

7. Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de organisatie, dranken, nieuwe goederen, 
wapens en dieren te verkopen.

8. De organisatoren zijn ontheven van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aangaande de voorwerpen
die  te koop worden aangeboden.

9. Standplaatsen die op zaterdagochtend (resp. op zondagochtend) om 9.30 u nog niet zijn ingenomen, zelfs volledig 
betaald, kunnen door de organisatoren worden verder verhuurd zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

10. Het is ten strengste verboden nagels en vijzen in de wanden of de vloer van de hal aan te brengen, of op andere 
manieren enige schade aan de hal toe te brengen.

11. Brandhaspels, vluchtdeuren en vluchtgangen mogen nooit belemmerd, respectievelijk geopend worden zonder 
expliciete toestemming van de organisatie.

12. Periodes van opbouw van de Bras Rommelmarkt : vrijdag tussen 11 u en 19 u ; zaterdag tussen 8 u en 10 u; 
zondag tussen 9.30 u en 10 u. Periode van afbouw : zondag van 17 u tot 20 u.
Wagens worden in de hal toegelaten : uitsluitend op vrijdag tussen 11 u en 18.30 u en op zondag tussen
17.15 u en 20 u.

13. De rommelmarkt eindigt zondagavond om 17 u. Bezoekers betalen entreegeld tot 16 u.
Het is de standhouders niet toegestaan vóór 17 u reeds te beginnen inpakken, laat staan te verdwijnen,
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

14. Wanneer u na de markt uw standplaats verlaat dient deze te worden achtergelaten zoals u hem heeft
gevonden :  netjes en vrij van alle voorwerpen. Sluikstorting in of rond de hal is bij politiebevel niet toegelaten en dus 
strafbaar. Riskeer geen proces verbaal door wat dan ook in de hal, op zijn parking of op de openbare weg, achter 
te laten.

15. Affiches, strooifolders en kalenders kunnen door de deelnemers gratis aangevraagd worden aan de organisatie. 
Het aanbrengen van de affiches of verspreiden van de folders gebeurt op eigen verantwoordelijkheid (zoek een 
plaats waar, of een manier waarop dit zonder problemen kan).

16. Er geldt een totaal rookverbod in de Nekkerhal.

17. Standhouders geven uitdrukkelijk toestemming aan de organisatoren dat hun adresgegevens, telefoonnummer en
e-mail gebruikt wordt om een vlotte organisatie van de eerstvolgende of de toekomstige Bras Rommelmarkten te 
kunnen garanderen.

18. Elke standhouder betaalt op vrijdag een waarborg t.w.v. € 10 en krijgt deze op zondag na 17u terug indien de 
standplaats volledig leeg is en het afval meegenomen is.


