
 

 

 
 

 

 

1. De overdekte stands zijn gespreid over de grote zaal en de kleine zaal op de eerste verdieping. 
We stellen 48 standplaatsen ter beschikking en deze zijn ca. 4 m2 groot. De vergoeding voor 

een standplaats bedraagt € 8,00. Daarenboven vragen we een waarborg van 20 €.  

 

2. We stellen slechts 1 standplaats per deelnemer ter beschikking. Gezien ons evenement kadert 
in het project “Samen aan Zet” en we een Wondelgems buurtcomité zijn, krijgen standhouders 

uit Wondelgem voorkeur bij de inschrijvingen t/m 19/02/2023. Standhouders van buiten 

Wondelgem kunnen reeds inschrijven voor 19/02/2023 maar komen op een wachtlijst terecht. 

Hun inschrijving wordt pas bevestigd na 19/02/2023 indien er nog standplaatsen beschikbaar 
zijn. Vanaf 20/02/2023 en indien er nog standplaatsen beschikbaar zijn, is iedere inschrijving 

bevestigd. Je wordt tijdig verwittigd over de status van je inschrijving.  

 

3. Elke deelnemer kan gratis gebruik maken van één tafel (1m40 x 0m80) en twee stoelen. De 

tafel is enkel beschikbaar mits aanvraag bij je inschrijving. De dag zelf kan er geen tafel meer 
besteld worden. 

  

4. Je inschrijving is pas definitief na betaling van € 28,00 € op onze rekening BE47 9792 2224 

4280 met vermelding van je naam en “Rommelmarkt”.   
 

5. De standhouders krijgen bij aanvang van de rommelmarkt hun stand toegewezen. Elke stand 

ontvangt dan tevens een gratis drankbonnetje t.w.v. 2 €. De standhouders krijgen op 

zondagochtend vanaf 10u00 toegang tot de zalen om hun stand op te zetten. De rommelmarkt 
gaat open voor het publiek om 11u00 en eindigt om 17u00. 

 

6. Het is de standhouders niet toegelaten voeding, drank en dieren gratis of te koop aan te bieden. 

 

7. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor het opruimen van eigen afval en de standplaats 
wordt netjes achtergelaten.  

 

8. Tupe Te Goare vzw is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van het materiaal 

van de standhouders alsmede voor gedeeltelijke of gehele stroomonderbreking. 
 

9. Om een vlot verloop van de rommelmarkt te verzekeren, behouden de organisatoren zich het 

recht voor, deelnemers die zich niet aan onze deelnemingsvoorwaarden houden of zich storend 

gedragen te weigeren en/of de waarborg in te houden. 
 

10. De afsluitdatum van de inschrijvingen is 01/03/2023. Annulaties worden aanvaard mits 

schriftelijke melding (mail) voor deze afsluitdatum. In dat geval zal het gestorte bedrag 

integraal worden terugbetaald. Zoniet zal de huurprijs (€ 8,00) van de standplaats toch 
verschuldigd blijven. 

 

 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen en telefonische reservaties kan je terecht bij: 

 
Robeyst-Cleemput 

09/258.01.25 

yves@tupetegoare.be 

 
 

 

ROMMELMARKT TUPE TE GOARE 

ZONDAG 05 MAART 2023 

11u00 – 17u00 

Polyvalente zaal De Zulle, Wondelgem 

Deelnemingsvoorwaarden 

mailto:yves@tupetegoare.be

