
REGLEMENT VRIJMARKT KONINGSDAG  

▪ De vrijmarkt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en uitsluitend bedoeld voor 
de verkoop van gebruikte goederen door particulieren.  

▪ Vanaf 05:00 mag er opgebouwd worden. Als je eerder aanwezig bent kun je 
weggestuurd worden.  

▪ Laat de ingang van de winkels vrij.  
▪ Uw auto dient buiten het terrein van de vrijmarkt worden geparkeerd. U kunt niet met 

uw auto bij gebied van de vrijmarkt te komen.  
▪ Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt grote tafels, marktkramen, 

opstallen of andere bouwwerken op te richten of te plaatsen 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StEP NOP  

▪ Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond te slaan. 
▪ Het is ten strengste verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval 

etc. achter te laten op de vrijmarkt. 
▪ Niet verkochte goederen dient door uzelf te worden afgevoerd en de verkoopplaats 

moet schoon worden achtergelaten. 
▪ Commerciële kramen zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de StEP NOP. Van een commerciële kraam is altijd sprake als er 
nieuwe goederen/ artikelen, verpakte etenswaren en of drinkwaren verkocht wordt. 

▪ StEP NOP behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden mensen te weigeren. 
▪ Als tijdens controle blijkt dat er dat er toch sprake is van een commerciële kraam 

zonder toestemming van de StEP NOP dan is ter plaatse een bedrag verschuldigd 
van 50 euro. Ook dan behoudt de StEP NOP zich het recht voor mensen te weigeren. 

▪ De Voedsel en Waren Autoriteit controleert streng op de naleving van de 
wettelijke regels voor voedselvoorbereiding. 

▪ Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen, alcoholische 
dranken, levende dieren tijdens de vrijmarkt te verkopen. 

▪ Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op 
te volgen. 

▪ Het deelnemen aan de Vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico. 
▪ Vol is vol. 
▪ EHBO is aanwezig in het StEP NOP kantoor / Ondernemershuis aan de Noordzijde 6a  
▪ De StEP NOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

kwaliteit en verkooptransacties op de vrijmarkt. 

 


