
Reglement deelnemer Koningsmarkt 27 april 2020 

Door deelname gaat u akkoord met dit reglement 

Voor een goede organisatie en om elkaar zo goed mogelijk tegemoet te komen vragen wij u 
vriendelijk doch dringend deze tekst aandachtig te lezen.  

1. Koningsmarkt is voor het publiek geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

2. Opbouwen van de kramen/open ruimte dient dus vóór 8.45 uur gerealiseerd te zijn. 

3. Afbreken/opruimen van de kramen/open ruimte dient ná 17.00 uur en vóór 17.30 uur plaats 

te vinden.     

4. Kraamzeilen kunnen op 27 april vóór 8.30 uur bij de centrale post in de Carmelietenstraat 
tegen borg van € 25,- (inclusief huur) opgehaald worden. 

5. Kraamzeilen kunnen op 27 april tussen 17.00 uur en 17.30 uur bij de centrale post in de 
Carmelietenstraat ingeleverd worden. Tegen inlevering van het ophaalbewijs ontvangt u uw 

borgbedrag van € 20,- retour. Zonder dit bewijs geen geld retour. 

6. Het voeren van geluidsversterking is ten strengste verboden, mits anders schriftelijk 
overeengekomen met de organisatie. Het geluidsniveau en mag  niet boven de wettelijke grens 
uitkomen. Hier wordt door de controlerende instantie scherp op gehandhaafd. 

7. Het is niet toegestaan de toegewezen afmeting van de kramen/open ruimte te vergroten of 
deze te verplaatsen. Extra tafels, kledingrekken en/of uitbouwsels zijn dus niet toegestaan! In 
verband met de doorgang van het calamiteitenverkeer wordt hier gedurende de gehele dag 
streng op gecontroleerd, gehandhaafd en indien noodzakelijk direct verwijderd.  

8. De directe omgeving van uw kraam dient u de gehele dag zelf schoon te houden. Bij het 
verlaten van de markt neemt u alle afval e.d. mee. Bij het achterlaten van uw afval ontvangt u 
een rekening van € 100,-. 

9. Uw kraam e.d. mag nimmer de breedte van de ingang van de achter u gelegen winkel(s) 
blokkeren. De doorgang moet minimaal 1,5 meter zijn. 

10. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Het hierop vermelde deelnamebedrag dient binnen 
2 weken na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Betaling kan uitsluitend via 

bank/giro en niet (meer) contant op 27 april. Indien uw betaling niet op tijd binnen is, 
vervalt uw inschrijving en de voor u gereserveerde plaats.  

11. Na betaling krijgt u per post uiterlijk één week voor aanvang van de markt een toegangskaart 
met inschrijfnummer toegezonden. Zonder toegangskaart krijgt u geen toegang. 

12. Er is in geen enkel geval restitutie van betalingen mogelijk (ook niet bij ziekte e.d.). 

13. Kramen/open ruimten mogen niet onderverhuurd worden. 

14. Auto’s en/of aanhangers van deelnemers mogen niet op het terrein blijven staan. Hier wordt 
door de politie op gecontroleerd en geverbaliseerd. Het parkeren op de hiervoor bestemde 
parkeerplaatsen in het centrum van Oss is op 27 april gratis. 

15. U moet zelf voor stroom zorgen/regelen. 

16. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op locaties van voorgaande jaren. 

17. Indien u etenswaren verkoopt bent uzelf verantwoordelijk voor de kwaliteit (bv. temperatuur 
van levensmiddelen) en voor de veiligheid (bv. gasinstallatie, blusapparatuur). De wettelijke 

eisen zijn onder andere terug te vinden in het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, 
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 
852/2004 en de Drank- en Horecawet. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gratis 
Warenklachtenlijn van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, telefoon 0800 0488, 
Postbus 43006, 3540 AA, UTRECHT, internet www.vwa.nl. 

18. U bent verplicht te allen tijde aanwijzingen op te volgen van de organisatie. 
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