REGLEMENT DEELNAME "SNUFFELMARKT"
1)

Vanaf 07.30 uur wordt door de dienstdoende marktmeester een standplaats toegewezen (het is niet toegestaan
zelf een kraam uit te kiezen). U dient dan te lossen en direct uw voertuig weg te brengen. Vooraf mogen geen
goederen worden uitgestald of standplaatsen worden ingenomen. Uiterlijk om 08.30 uur dient u de standplaats
te hebben ingenomen en om 16.30 uur weer te hebben verlaten. Tussen 08.30 en 15.30 uur is het niet
toegestaan dat auto's, aanhangwagens of andere vervoermiddelen op het marktterrein blijven staan;

2)

In principe wordt op elke eerste zaterdag van de maand de snuffelmarkt gehouden. In de maanden
april tot en met oktober ook op iedere 3e zaterdag van de maand, met uitzondering van die data
waarop evenementen op het Lieve Vrouwekerkhof plaatsvinden. Daarentegen zijn er tijdens de
verplaatste markten wegens Jazz op 16 mei 2020, zomer aan de haven op 27 juni 2020 en Spoffin op 29
augustus 2020 (extra) snuffelmarkten op de Grote Koppel langs de Eemhaven, bereikbaar via de Koppelweg.
Op 4 juli 2020 zal de snuffelmarkt gehouden worden op het Eemplein in verband met Dias Latinos, bereikbaar
via de Gaslaan.

3)

Voor wat betreft de snuffelmarkten op het Lieve Vrouwekerkhof kan bij aanvang uitsluitend na 7:00 via de
LANGESTRAAT (Krankeledenstraat) worden opgereden. Indien u toch voor 07:00 de Langestraat inrijdt leidt
dat tot beboeting. Na afloop kan uitsluitend via de BREESTRAAT worden opgereden. Voor aanvang van de
Snuffelmarkt dient u uw voertuig in de Langestraat, vóór de Krankeledenstraat, rechts of links op de stoep
geparkeerd op te stellen, zodanig dat u het doorgaande verkeer niet hindert. Na afloop van de Snuffelmarkt
dient u uw voertuig zoveel mogelijk rechts in de Breestraat op te stellen, zodat u het doorgaande verkeer niet
hindert!

4)

De snuffelmarkt is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.

5)

De aanvoer van goederen mag slechts geschieden vóór aanvang van de markt. Tussentijdse
aanvoer van goederen is niet toegestaan. Alle goederen dienen uitsluitend op en/of onder de aan
u toegewezen kraam te worden uitgestald c.q. opgeslagen. Plaatsing van rekken dan wel uitbouw
buiten de kraam is niet toegestaan;

6)

Uitsluitend tweedehands goederen mogen worden aangeboden. Onder meer zijn niet toegestaan:
partijgoederen, nieuwe- en zelfgemaakte artikelen, dieren, bloemen en planten en producten in de
food-branche;

7)

Het is niet toegestaan om ruimte in te nemen op kramen die niet bezet zijn.

8)

Degene die zich heeft aangemeld als deelnemer dient persoonlijk belast te zijn met de verkoop van
goederen maar mag zich op de standplaats doen laten bijstaan;

9)

De deelnemer is verplicht diens standplaats schoon achter te laten en afval en restant voorraad
mee terug te nemen. Eventuele schoonmaakkosten worden u achteraf in rekening gebracht;

10) De deelnemer is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente Amersfoort dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de
standplaats, schade lijden. In geval van harde wind dient u bijvoorbeeld zorg te dragen voor
verankering/verzwaring van de kraam;
11) Voor het gebruik van gemeentegrond wordt marktgeld geheven van € 1,65 per m². Het innemen van een
standplaats voorzien van een kraam van 4 x 2 m. kost in totaal € 28,20. € 13,20 marktgeld en € 15,00 voor de
huur van een kraam, welke bestaat uit staanders, planken en een zeil. Een grondplaats is 3 x 2 m. en kost
€ 9,90 aan marktgeld.
Restitutie is niet mogelijk, terugname van vergunningen evenmin. Op het marktkantoor zijn slechts
pinbetalingen mogelijk.
12) Alle aanwijzingen van de dienstdoende marktmeester(s) zijn bindend en dienen stipt te worden
opgevolgd;
13) Bij overtreding van de regels worden deelnemers uitgesloten van (verdere) deelname.

