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Diegene die betaalt voor de huur van 1 of meerdere standplaatsen,
stemt automatisch toe met dit huisreglement.
De prijs voor de huur van een standplaats bedraagt 10 €. De afmeting
van de standplaats bedraagt ongeveer 2,5m x 1,5 m.
De tweedehandsbeurs begint om 10u en eindigt om 15.00u.
U wordt geacht te blijven tot 15.00u.
Deuren om de stand op te ruimen worden pas vanaf dit tijdstip
geopend. Het is niet toegelaten om de stand eerder op te ruimen.
De verkopers kunnen vanaf 8u hun koopwaar uitstallen. Gelieve om 10
uur klaar te zijn, want dan gaan de deuren voor verkoop open.
Standhouders die om 9u30u nog niet gearriveerd zijn kunnen geen
aanspraak meer maken op hun standplaats, noch een terugbetaling
eisen van hun standgeld. Hun standplaats zal worden doorverkocht bij
het niet tijdig arriveren!
De wagens van de standhouders zullen geparkeerd worden op de
parking achteraan de kerk.
Enkel laden en lossen mag aan de uitgang.
Aan de uitgang van de sporthal mag niet geparkeerd worden!!!
Er worden max. 2 personen per stand toegelaten. Indien je met
meerdere personen wenst te komen moet er inkom betaald worden.
Ingeval de tweede persoon later komt, laat je zijn/haar naam achter bij
de inkom. Indien wij niet op de hoogte zijn van personen die later
arriveren zullen deze personen inkom moeten betalen.
De verkoopwaar mogen zowel op als onder de tafel gezet worden maar
u dient er wel op te letten dat de doorgangen gevrijwaard blijven; er
mag geen koopwaar uitgestald worden tegen de “blanke” muren van de
sporthal. (de doorgang moet gevrijwaard blijven ingeval van brand)
Het is verboden te roken in de zaal.
U wordt gevraagd na afloop van de beurs alle spullen terug mee naar
huis te nemen alsook ev. afval !!
De school of de ouderraad is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen of diefstal, noch binnen noch buiten op de parking. Laat je
spullen niet onbeheerd achter.
Handelaars zijn niet toegelaten.
Indien er een commerciële activiteit wordt vermoed, kan de toegang
geweigerd worden of gevraagd worden de stand op te ruimen. Hierbij
is geen recht op teruggave van het standgeld.

Wij wensen jullie een goede verkoop en een fijne dag.
Ouderraad
Vrije Basisschool Schoonbeek
VARIA
Er is koffie, frisdrank, taart,hot dog, soep en ander lekkers voorzien aan democratische prijzen.
Er is een speelhoek (op eigen verantwoordelijkheid, toezicht is niet voorzien) voor de kinderen.

