
ROMMELMARKT HEIDE-KERMIS 
REGLEMENT 

Art.1: Op zondag 17 september 2023 wordt in Heide-Kalmthout naar aanleiding van de jaarlijkse kermis een 

rommelmarkt georganiseerd. Wie hieraan wil deelnemen moet vooraf inschrijven en de gevraagde 

betaling uitvoeren. Inschrijven kan uitsluitend via de website van VZW WIEKA 

(www.wieka.be/rommelmarktheide). Pas wanneer ook de vereiste betaling bij de organisator is 

toegekomen mag je er van uitgaan dat je bent ingeschreven. Dit zal dan ook door de organisatie 

worden bevestigd. Betalingen moeten in elk geval voor 1 september 2023 toegekomen op de 

bankrekeningnummer BE88 7360 0985 2941 van de organisator WIEKA VZW, Heidestatiestraat 58/1, 

2920 Kalmthout.  

 Per kavel die wordt aangevraagd wordt drie lopende meter voorzien, het staat de standhouder vrij 

meerdere kavels naast elkaar aan te vragen, telkens per drie meter. Let wel op, enkel de meters 

(kavels) die zijn aangevraagd kunnen toegekend worden, de dag zelf kan er geen uitbreiding meer 

zijn van de stand. 

 Per kavel van 3 meter dient vooraf 13 euro te worden betaald. 

 Annulatie kan enkel wanneer de organisator hiervan vooraf en tijdig wordt verwittigd en er hiervoor 

ernstige redenen kunnen aangegeven worden (bv. medische redenen). Weersomstandigheden, of 

andere redenen, kunnen geen aanleiding zijn voor een annulatie. De organisatie beslist zelf of de 

vooraf overgemaakte gelden eventueel teruggestort zullen worden. 

Art.2: De dag zelf zal het straatgedeelte wat ter beschikking is voor de rommelmarkt, zijnde Max 

Temmermanlaan en Heidestatieplein toegankelijk zijn vanaf 7u ’s morgens. Dit terrein vroeger dan 

het voorziene uur betreden is bij politiebevel niet toegestaan. 

Art.3: Standhouders kunnen naar de plaats van opstelling rijden met hun wagen zonder een hinder te zijn 

voor andere standhouders tussen 7u ’s morgens en 9u. Wanneer zij de markt zijn opgereden dienen 

zij onmiddellijk hun wagen uit te laden en vervolgens hun wagen onmiddellijk terug te verwijderen 

van het parcours. Nergens op de markt is er plaats voorzien voor een wagen bij de stand, dit geldt 

voor iedereen. Indien een aanhangwagen niet in het aantal gevraagde en betaalde lopende meters 

is voorzien, ook dan dient hij van het parcours verwijderd te worden voor 9u ’s morgens. Om 9u30 

moeten alle wagens en de niet thuishorende aanhangwagens van de markt verwijderd zijn. In 

principe is er ’s morgens nog voldoende plaats buiten het marktparcours om de wagen reglementair 

achter te laten.  

Art.4: De markt eindigt om 18u. Het is niet toegestaan om vroeger met de wagen of aanhangwagen het 

parcours op te rijden en te starten met opruimen. Tussen 18u en 19u30 moet iedereen er zorg voor 

dragen dat alles van het parcours is verwijderd en dat alle afval- of verpakkingsmaterialen, alsook 

niet verkochte waren van het parcours zijn verwijderd. Blijft er op de plaats die jou is toegewezen 

nog materiaal achter dan zullen wij de politie de nodige vaststellingen laten doen en kan een G.A.S 

boete worden opgelegd. 

Art.5: Vanuit de organisatie zal er geen materiaal ter beschikking worden gesteld voor het inrichten van de 

stand (geen tafels, stoelen, tentjes, water, elektriciteit, enz…) 

Art.6: Gezien het gaat over een rommelmarkt in die zin van het woord dient er op gelet te worden dat er 

tijdens de markt alleen “oude”, “gebruikte”, goederen worden aangeboden en geen nieuwe 

producten. Verder dient er rekening mee gehouden te worden dat er geen zaken te koop worden 

gesteld die de “goede zeden” in het gedrang brengen of bij wet zijn verboden. Het verkopen van 

dranken en/of etenswaren is ten strengste verboden en voorbehouden voor de organisator. 

Art.7:  Standhouders staan zelf in voor het verzekeren tegen eventuele ongevallen, de organisator kan daar 

niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Hij/zij is ook gehouden om zich/haar te houden aan de 

wetgeving die er is rond verkoop en rommelmarkten. Schade aan materialen welke zich in bepaalde 
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omstandigheden kan voordoen door regen, wind, vandalisme, diefstal of andere oorzaken, kunnen 

nooit verhaald worden op de organisator van de markt. Dit blijven ten alle tijden de eigen risico’s van 

de standhouders. 

Art.8: Het toewijzen van de plaatsen berust uitsluitend bij de organisator van de markt de VZW Wieka. In 

de mate van het mogelijke zal er rekening worden gehouden met dezelfde plaatsen die voorgaande 

jaren werden toegekend of mogelijkheden die zich voordoen. Plaatsgesteldheid, onvoorziene 

hindernissen, inname door de overheid, of dergelijke, kunnen hierbij meespelen. De standhouders 

dienen de aanwijzingen van de verantwoordelijken van de markt stipt op te volgen. Indien de 

standhouder zich niet houdt aan de toegewezen plaats, en afspraken, zal hij van de markt worden 

verwijderd, is er geen terugbetaling van de reeds gedane kosten voorzien en wordt hij of zij 

uitgesloten om een plaats te krijgen de volgende jaren. 

Art.9: Op verzoek van de overheid (gemeente/politie) kan het zijn dat er in laatste instantie maatregelen 

moeten genomen worden om de algemene veiligheid tijdens het evenement te waarborgen. Alle 

standhouders dienen zonder verwijl gevolg te geven aan de daartoe gegeven onderrichtingen door 

de politie, brandweer, of organisator. In de praktijk gaat dit vooral om voldoende doorgang te 

creëren voor de hulpdiensten tijdens het evenement (minimumafstand tussen de kramen). Om 7u 

die morgen zullen de nodige verkeersborden worden aangebracht teneinde de veiligheid van het 

evenement te verzekeren. Indien je een dergelijk bord opzij zet tijdens het aanrijden of verlaten van 

de marktplaats dien je dat na passage terug te plaatsen. 

Art.10: Alle zaken die impact hebben op de organisatie van de markt en niet zijn opgenomen in dit reglement 

vallen onder de bevoegdheid van de organisator, al of niet na advies van politie of brandweer. De 

organisator zal op dat ogenblik een passende regeling treffen. De standhouders dienen zich hiernaar 

te schikken. 

Art.11: Om de markt op een goede manier te organiseren en om vlot te kunnen communiceren met de 

standhouders deelt de organisator WIEKA VZW mee dat zij een lijst zal aanleggen in een datebase 

met de gegevens die voor deze organisatie dienstig zullen zijn en ook enkel en alleen daarvoor zullen 

gebruikt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldige wetgeving. De mogelijkheid wordt 

voorzien dat gegevens kunnen aangepast worden of op verzoek uit de lijst worden geschrapt. Indien 

je van de organisatie niet langer mails wil ontvangen kan je dat meedelen. Het mailadres dat hiervoor 

voorzien is: rommelmarktheide@gmail.com 

 

Reglement goedgekeurd op 13 februari 2023, 

 

Namens de VZW Wieka, 

 

Stijn Van Bouwel,      van den Buijs Louis, 

Secretaris.       Voorzitter.   
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