
 

Regels voor deelname Oranje vrijmarkt 
27 april 2020 centrum Huissen 

 
 
 

Vanaf heden kan iedereen zich inschrijven voor een plekje op de vrijmarkt. Na inschrijving ontvang 
je een bevestiging van inschrijving en een ‘kopie’ van je aanmelding. Je bent pas ingeschreven 
wanneer je deze mails ontvangen hebt in je mailbox (check evt spam). Krijg je die niet, dan is er 
wat misgegaan met de aanmelding en is deze niet geregistreerd. Vooraf aanmelden is verplicht en 
kan t/m 24 april 2020, maar hierbij geldt VOL=VOL! 

 
Deelname aan de vrijmarkt is alleen toegestaan voor particulieren en enkel bedoeld om je talenten 
te tonen en voor verkoop van gebruikte artikelen. Er mag beslist geen bedrijfsmatige handel 
gedreven worden. Nieuwe spullen, maar ook drank en/of etenswaren verkopen is verboden. Voor 
de te verhandelen goederen geldt: alleen spullen die je thuis gebruikt hebt (kleding, boeken, 
huisraad, speelgoed enz). 

 
Iedere deelnemer aan de vrijmarkt betaalt 5 euro borg per grondplaats bij aanvang van de 
vrijmarkt. Dit geldt zowel voor deelnemers die een talent tonen alsook voor verkoop van 
tweedehands spullen. 

 
De grondplaatsen worden door de medewerkers van Ondernemersvereniging Heerlijk Huissen 
aangewezen en bepaald. Het s niet toegestaan op een andere plek in het centrum plaats te nemen. 

 
Opbouw van je verkoopplek mag starten op 27-04 om 12.00 uur ’s middags. Het is niet toegestaan 
de plaats vóór 12.00 uur in te richten. Vanaf 11.30 uur meld je je bij de kassa op de markt. Op 
vertoon van je aanmeldformulier krijg je een grondplaats toegewezen. Vanaf dat moment kan de 
opbouw van je verkoopplek beginnen. 

 
Het is niet toegestaan om met de auto het centrum in te rijden om je kleedje in te richten. Gebruik 
hiervoor één van de vele parkeerplaatsen en neem voor het laatste stukje een karretje, 
steekwagentje, hulpje o.i.d. mee. 

 
Het is verboden goederen voor of naast de gemarkeerde grondplaats op de openbare weg te 
plaatsen. Het is ten strengste verboden de straten te blokkeren. Je kleedje mag niet voorbij de 
grijze stenen komen! 

 
Tijdens de vrijmarkt is er toezicht en controle door de medewerkers van de 
Ondernemersvereniging. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de 
Ondernemersvereniging op te volgen. 

 
Alle plaatsen, plus de ruimte er omheen, moeten na afloop van de rommelmarkt schoon opgeleverd 
worden. Het is niet toegestaan afval of overgebleven artikelen achter te laten of in vuilnisbakken 
op straat of andere plekken te deponeren. De vrijmarkt duurt tot 16.00 uur en alles moet uiterlijk 
17.00 uur weer schoon worden opgeleverd. 

 
De vrijmarkt is van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers. 

 
Na afloop is iedereen verplicht zijn grondplaats ter controle aan te bieden. Alleen na schoon 
achterlaten wordt de borg geretourneerd. Er is dit jaar GEEN container aanwezig om overgebleven 
spullen te dumpen. Iedereen neemt zij/haar niet-verkochte spullen mee naar huis en laat deze niet 
achter in het centrum van Huissen. 

 
Deelnemers en bezoekers kunnen nimmer de ondernemersvereniging verantwoordelijk of 
aansprakelijk stellen voor beschadigingen aan, diefstal van, brand of schade van welke aard dan 
ook, van de voor de vrijmarkt bestemde goederen en andere meegebrachte waren. Deelname is op 
eigen risico. 


