
 
 

ROMMELMARKT  
zaterdag 25 mei en 6 juli en 7 september 2019 

 

Welkom op de rommelmarkt in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke! 
  
Praktische informatie en afspraken.  
 
Plaats: provinciaal domein Puyenbroeck, Parking 1, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke.  
 
Opbouw: 7u30 -9u 

 Vóór 7u30 zijn de parkeerstroken waar de rommelmarkt doorgaat afgesloten, je kan pas 
oprijden vanaf 7u30. Vroeger komen heeft geen zin.  

 Vanaf 9u t.e.m. 16u, wordt onder geen enkele voorwaarde doorrijdend verkeer toegelaten op 
de parkeerstroken waar de rommelmarkt doorgaat. Indien je op voorhand weet dat je je 
gedurende de dag met de auto moet verplaatsen, dan kan je die tijdens de opbouwperiode 
parkeren op de parkeerplaatsen voor bezoekers, beginnende van strook 5. 

 
Aanmelden: Dit gebeurt bij het oprijden van parking 1. Rij door tot aan de eerstvolgende 
parkeerwachter waar je je ticket toont. Zij zullen je doorverwijzen naar de parkeerstrook 
waarop je de stand kan opbouwen.  

 Print steeds je inschrijvingsticket en deze afspraken uit en breng deze mee als bewijs van je 
inschrijving.  

 

Standplaats: Er kan ter plekke geen wijziging meer gebeuren wat de grootte van de 
standplaats betreft.  

 Er worden geen tafels, stoelen, tenten ed. voorzien. 

 Laat de plaats proper achter. Er zijn vuilnisbakken voor rest afval en pmd voorzien op het 
terrein ( geen grof huisvuil). 
 

Auto’s: Je mag de wagen achter je stand parkeren.  
 Tijdens de openingsuren van de rommelmarkt is het onder geen enkele voorwaarde 

toegelaten om je met de auto te verplaatsen of weg te rijden vanuit de standplaats.  
 

Verkoop: Enkel verkoop van tweedehandsmateriaal wordt toegestaan (huisraad). Indien 
blijkt dat je aanwezigheid een commercieel doeleinde heeft, zal je op de dag zelf gevraagd 
worden de rommelmarkt te verlaten. Was je hiervan niet op de hoogte en wens je je alsnog 
uit te schrijven, dan kan dit via onderstaand telefoonnummer.  
 

 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. 

 Provinciaal domein Puyenbroeck is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van 
goederen.  

 



Afbraak: De rommelmarkt stopt om 16u. Dan pas mag u stap voets wegrijden vanaf je 
standplaats met je auto. Rekening houdend met andere standhouders die zich nog op het 
terrein bevinden.  

 Onverkocht materiaal wordt niet achtergelaten.  

 

Gelieve telefonisch of per e-mail te verwittigen indien je onverwachts verhinderd zou zijn om 

deel te nemen. 

Door je in te schrijven, ga je akkoord met deze afspraken.  

Indien je nog vragen zou hebben kan u ons bereiken op het nummer 09-342 42 20 of via mail 
ase.van.de.vijver@oost-vlaanderen.be 
 
 
Provinciaal domein Puyenbroeck wenst je alvast een goede verkoop en een zeer fijne dag 
toe.  
 
 
Tot binnenkort!  


