
 
 
 



 
 
 
 
Spelregels Brocantemarkt in het Park 2023 #inulst  
 
 
Kosten: 35 euro per kraam (incl. btw). 
 
 
1) Uw plaats wordt toegewezen door de organisatie (let op! per 
standplaats is 1 voertuig toegestaan). Alléén auto's met 
deelnamenummer worden toegelaten.  
2) Aanbieden van etenswaar en alcoholische dranken zijn (buiten de 
aangewezen horeca deelnemers) niet toegestaan. 
3) Op Brocantemarkt #inulst mag je uitsluitend hergebruikte brocante, 
antiek en vintage gerelateerde spullen verkopen. Geen kleding, 
schoenen en speelgoed! Tenzij het natuurlijk vintage/antiek etc. is. 
Andere artikelen alleen na overeenstemming met de organisatie.  
Verkoop van nieuwe of partijgoederen is niet toegestaan. Ook het 
aanbieden van huisdieren of rommelmarktgoederen is niet 
toegestaan.  
4) U verplicht zich de instructies van de organisatie op te volgen. 
5) De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren 
of te verwijderen, indien er sprake is van het niet naleven van het  
reglement. 
6) Deelname aan Brocantemarkt #inulst is geheel voor eigen risico. Is 
er sprake van diefstal, beschadiging van eigendommen of het oplopen 
van lichamelijk letsel, dan is de organisatie hier nimmer partij in en 
wijst elke vorm van aansprakelijkheid af.   
7) In geval van calamiteiten altijd de organisatie benaderen, meldt u 
zich dan bij de ingang. 
8) De deelnemer verplicht zich na afloop de niet verkochte 
producten en afval zelf mee retour te nemen, er staan voor het kleine 
afval wel enkele afvalbakken op het terrein.  
9) U kunt uw plaats innemen en aankleden vanaf 7:00uur. Voor 
publiek gaat de markt vanaf 10:00 uur open. De markt duurt tot 16:00 
uur. Daarna mag u op gaan ruimen. Inpakken voor sluitingstijd 
is niet toegestaan. Eerder vertrekken dan de sluitingstijd is niet 
mogelijk ivm veiligheid. Vanaf 16.00uur kunt u het terrein 
verlaten. 



10) We willen graag een kwalitatief hoogstaande markt met in stijl 
aangeklede verkoop-stands. Het kraam dient aangekleed te worden 
met tafelrokken. De brocante moet mooi gedecoreerd worden om zo 
de juiste uitstraling te waarborgen. 
11) De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te 
lasten, wanneer er sprake is van extreem weer of gevaar voor 
bezoekers. 
12) Op het inschrijvingsformulier staat ook een betalingsverzoek. Let 
op! Uw inschrijving is pas definitief wanneer het staangeld tijdig is 
overgemaakt. 
13) Bij afzegging is restitutie van het staangeld niet mogelijk. 
14) Indien de organisatie het evenement door welke omstandigheden 
dan ook vroegtijdig moet annuleren, inkorten of uitstellen, kan de 
organisatie hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. 
15) In alles waar dit reglement niet in voorziet beslist de marktleiding. 
 
 
 
De organisatie zorgt voor: 
 
1) Genummerde kramen en een overzichtelijke indeling 
2) Een afvalzak bij elk kraam 
3) Koffie, thee en water voor de standhouders 
4) Aanwezige toiletten 
5) Een meter extra ruimte aan tenminste 1 zijde van het kraam 
6) Sfeervolle muziek 
7) Enkele kraampjes met pannekoekjes, drank en ijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inschrijving: 

• Wij ontvangen graag van nieuwe deelnemers een paar foto’s van 
uw opstelling waarmee wij de toelating tot de brocantemarkt 
beoordelen.  
 

Handelsnaam …………………………………………………….………… 
 
Website of facebookpagina…………………………………………………
  
Naam………………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………….. 
 
Email………………………………………………………………………….. 
 
Mobiel nr……………………………………………………………………… 
 
Automerk en kenteken……………………………………………………… 
 
€35 euro wordt overgemaakt op  NL13 RBRB 0919 3230 22   tnv 
Stichting Bezoekersmanagement Hulst ovv inschrijvingsnaam. Uw 
betaling is bepalend voor deelname. 

 

Akkoord met voorwaarden: …………………………………………….. 

 

Een e-mail met daarin al uw gegevens zoals hierboven gevraagd, 
beschouwen wij ook als een inschrijving. Deze ook graag sturen aan 
info@hulstnet.nl 

 

Inschrijven kan ook door hier te klikken naar de website. 

 
 

mailto:info@hulstnet.nl
https://www.inulst.nl/evenement/brocantemarkt-in-het-park-van-hulst



