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Algemene Voorwoorden RoPaRun-rommelmarkt 2019
Ook dit jaar wordt de RoPaRun-rommelmarkt weer georganiseerd door de Actemiumrunners. We
willen de rommelmarkt zo goed mogelijk te laten verlopen en het de kraamhouders en bezoekers
zoveel mogelijk naar de zin te maken. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen hebben we een aantal
voorwaarden opgesteld. Alle kraamhouders dienen zich hier aan te houden. Daarnaast zijn er een
aantal faciliteiten geregeld om de dag zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Inschrijven kraamhuur:
 Inschrijven gaat op volgorde van aanmelden en enkel via het digitale aanmeldingsformulier
dat te vinden is op www.actemiumrunners.nl.
 Inschrijving is pas voltooid als het huurbedrag en borg betaald zijn.
 Als u ingeschreven bent (dus na betaling), krijgt u hiervan een bevestiging via de e-mail.
 Als alle kramen verhuurd zijn (dat zullen we dan aangeven bij het aanmeldingsformulier)
komen de overige aanmeldingen op een reservelijst te staan (op volgorde van binnenkomst),
u hoeft dan uiteraard niet vooraf te betalen.
Verdeling en inrichten kramen:
 Ongeveer twee weken voor de rommelmarkt ontvangt u een laatste informatiebericht per
email, met daarbij het aan u toegewezen kraamnummer en de op dat moment verwachte
halindeling. We houden daarmee zoveel mogelijk rekening met eventuele aangegeven
voorkeuren. Bij het opzetten van de kramen kunnen echter verrassingen optreden die hier
alsnog wijzigingen in noodzaken.
 U dient deze kraamnummer-email uit te printen en aan de organisatie te tonen bij uw
aankomst bij de Rommelmarkt. Het is ook mogelijk om u te melden met de combinatie van
uw kraamnummer en een legitimatiebewijs op dezelfde naam als bij de inschrijving is
vermeld.
 U ontvangt dan twee stickers met daarop het aan u toegewezen kraamnummer. Alleen met
een zichtbare sticker van de Actemiumrunners Rommelmarkt wordt u voor het inrichten van
uw kraam toegelaten tot de hal van de rommelmarkt.
 Het inrichten van de kramen vindt plaats op de vrijdag voorafgaand van 19:00 tot 21:00 en
op de zaterdag van 08.00 uur tot 09.45 uur.
 Deze stickers dienen de kraamhuurders ook tijdens de rommelmarkt duidelijk zichtbaar op
de kleding te dragen.
 In de hal worden geen motorvoertuigen toegelaten, wel mogen karretjes los met de hand de
hal ingereden worden om verkoopwaar te lossen. Om 9.45 dienen alle gangpaden weer
geheel vrij te zijn en sluiten de deuren.
 Te verkopen spullen mogen alleen op de kramen worden gezet of gehangen, dus niet voor of
naast de kramen.
 Zowel aan de vloer en wanden van de hal als aan de kramen mag niets vastgeschroefd of met
spijkers vastgemaakt worden.
 Om precies 10:00uur zullen de deuren voor bezoekers feestelijk worden geopend en kan de
verkoop en de gezelligheid beginnen!
Verkeersregeling en parkeren
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Iedereen dient zich aan de verkeersregels te houden en geen hinder te veroorzaken.
Waar nodig worden door de organisatie verkeersregelaars ingezet. U dient de aanwijzingen
van de verkeersregelaars op te volgen.
De route naar de rommelmarkt wordt met pijlen aangegeven.
Parkeren kan op de aangeven locaties.
In- en uitritten van omliggende bedrijven dienen vrij gehouden te worden.

Faciliteiten
 Entree voor bezoekers aan de rommelmarkt is gratis. Een donatie wordt op prijs gesteld.
 Vanaf het NS-station is een gratis pendeldienst beschikbaar.
 Standhouders kunnen op zaterdag tussen 09.30 uur en 09.50 uur bij collega kraamhouders
spullen kopen.
 Op zaterdag worden koffie, thee, frisdrank, soep, broodjes etc. en natuurlijk de bekende
oliebollen verkocht. De opbrengst hiervan is geheel voor de stichting RoPaRun.
 Er is een toiletruimte beschikbaar
 Er is geen verwarming in de hal, dus warme kleding is, waar nodig, aan te raden.
 In de hal en direct voor de ingang mag niet gerookt worden.
Afsluiting van de rommelmarkt
 De rommelmarkt sluit om 15.00 uur. Om de gezellige sfeer te behouden doen we het
dringende verzoek om uw kraam voor die tijd niet (te beginnen) leeg te ruimen.
 U dient uw kraam na sluiting schoon achter te laten. Iedere kraamhouder krijgt een
vuilniszak ten behoeve van afval. U dient de vuilniszak met afval mee te nemen naar huis!
 Niet verkochte spullen mogen niet achtergelaten worden in de hal.
 Na beoordeling van uw kraam door de organisatie krijgt u, op z’n vroegst om 15:15u, de borg
van €10,-- contant terug.
Tot slot:
We hopen er samen met u een gezellige dag van te maken met als belangrijkste doel zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor de mensen die getroffen zijn door kanker. Mocht u goed verkocht hebben,
bedenk dan dat mensen die in een dergelijke zware situatie zitten uw steun goed kunnen gebruiken!
De Stichting RoPaRun zorgt ervoor dat uw donatie zeer goed terecht komt!
Op de rommelmarkt zullen wij middels informatieposters aandacht besteden aan deze goede doelen
van de Stichting RoPaRun.
Voor meer informatie over de Actemiumrunners kijk op www.actemiumrunners.nl.
Voor meer informatie over (de goede doelen van) de Stichting RoPaRun kijkt u op www.roparun.nl.
Bedankt voor uw deelname!

PS: voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken op onderstaande manieren.
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