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14 mei 2018

Reglement Militariamarkt
Inrichten van de verkoopplaats
Het is mogelijk de verkoopplaats in te richten vanaf vrijdag 13 september 2019 8:00 uur. Op alle
volgende dagen is het toegestaan om met voertuigen de koopwaar te lossen voor 8:00 uur, mits de
opstelling van de markt niet verstoord wordt. Verder op de dag is dit alleen toegestaan met
handkracht, dus steekwagens, geduwde aanhangwagens of andere met de hand voortbewogen
karren. Het is mogelijk om uw voertuig bij de marktkraam te plaatsen. Voor eventuele elektriciteit op
de beurs, dan wel slaapplek moet u zelf zorgdragen.
Overnachten
Het is mogelijk om, als u uw verkoopplaats ingericht heeft, op of in directe nabijheid van de
Militariamarkt te overnachten. Hiervoor zijn geen voorzieningen getroffen en u dient alle materialen
die u nodig heeft voor de overnachting zelf mee te nemen. Mocht u zelf niet kunnen; er zijn altijd
beursmedewerkers die wel op het terrein overnachten. Achterlaten van een ingerichte kraam is
geheel op eigen risico. U dient zelf voor een eventuele verzekering zorg te dragen. De organisatie van
OMG2019 is op geen enkele manier aansprakelijk.
Opruimen
Openstelling kan naar eigen idee en inzicht, vanaf aanvang evenement d.d. 14 september 2019. Bij
vertrek dient de marktplaats echter opgeruimd achter gelaten te worden. Einde markt zaterdag 21
september 2019 17:00 uur.
Eventuele gebreken tijdens de markt melden bij Militariamarkt coördinator 0031649491926.
Parkeren transport voertuigen
Na lossen van uw koopwaar uit uw voertuig dient deze op aanwijzing van de marktcommissie of
medewerkers geparkeerd te worden achter het marktterrein. Hiervoor is een parkeerplaats ingericht.
Vuilnis
In uw marktkraam ligt een vuilniszak, deze is voor al het vuilnis dat u gedurende de dag produceert.
Het is de bedoeling dat u deze volle vuilniszak meeneemt en thuis weggooit.
Kofferbak
De kofferbak verkopers worden door een medewerker naar hun plekje begeleid. Vooraf worden de
marktpenningen afgerekend bij coördinator Militariamarkt en krijgt u de beschikking over een
aangewezen plek.
Polsbandjes
Twee medewerkers per marktkraam en een per kofferbakverkoop of voertuigverkoop krijgen een
polsbandje uitgereikt. De overige verkoopmedewerkers dienen entreekosten te betalen bij de
coördinator Militariamarkt.
Algemeen
Noch het bestuur, noch medewerkers van de stichting OMG2019 kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor ongevallen, diefstal, verdwijning of enigerlei schade aan eigendommen van derden. De
marktcommissie heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, de door u gereserveerde marktkramen
niet of ten dele toe te wijzen. Door uw inschrijving te bevestigen, verklaart u zich hiermee akkoord.
IN ALLE GEVALLEN WAARIN HET MARKTREGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE MARKTCOMMISSIE.
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Het bestuur van de stichting OMG2019 behoudt zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen de
Militariamarkt geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Hiervan ontvangt u tijdig bericht.
Tarieven
Marktkraam
Huur
Prijs
Standaardkraam (4 meter)
per dag
€ 40,e
2 kraam
per dag
€ 25,Elke volgende kraam
per dag
€ 20,Inschrijving voor de gehele week is 14 t/m 21 september zijn 6 betaaldagen. Betaaldagen 15 t/m 21
september.
Tentverkoop
Huur
Tot 50 m2
per m2
Tussen 50-75 m2
per m2
2
Boven 75 m
per m2
Grondverkoop is gelijk aan kosten tentverkoop.

Prijs
€ 7,50
€ 6,75
€ 5,-

Kofferbak/aanhanger dd:
lengte 2m totaal 6m2
€ 20,Grondplaats dd:
lengte 2m totaal 6 m2
€ 20,Voertuig dd:
lengte 2m
€ 20,Kosten bij korter verblijf en levering tafels op markt in overleg met marktmeester
(marktmeester@omg2019.nl)
Reserveren
Tot 1 september 2019 is het mogelijke één of meer kramen te reserveren.
Let op: als u vroeg reageert hebt u kans op de beste plaats(en) !
Daarna is het alleen nog maar mogelijk voor kofferbak/aanhangerverkoop (geen auto op de
verkoopplek) of groeiplaatsen buiten, die, op volgorde van binnenkomst, op de beursdagen zelf
worden toegewezen.
Betaling
De betaling moet 10 dagen voor aanvang van de beurs ontvangen zijn op de rekening van OMG
onder vermelding van Militariabeurs.
Betaalgegevens
IBAN/SEPA nummer
BIC nummer
Bank

NL94 ABNA 0595 2774 89
ABNANL2A
ABN Amro te Eindhoven

Let op – Dit formulier per post / per mail versturen naar:
G.J.H.M. Kunen
Jan Drabbelstraat 2
5964 AH Meterik

Marktmeester@omg2019.nl
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