Spelregels Kindervrijmarkt Koningsdag
Ook dit jaar organiseert Stichting Juin in samenwerking met Gemeente Gilze en Rijen een
Kindervrijmarkt op het Burgemeester Sweensplein. De ideale gelegenheid om
spulletjes die je niet meer gebruikt te verkopen, zoals boeken, CD’s, speelgoed,
spelletjes, of wat dan ook.
Grijp dan je kans want op Koningsdag is er een grote kindervrijmarkt waar je al deze
spulletjes kunt gaan verkopen. De vrijmarkt duurt van 08:00 tot ca. 14:00 uur.
Je hoeft overigens niet per se iets te verkopen; je mag ook je muziekinstrument
meebrengen en wat spelen om zo wat eurocenten te verdienen; of misschien wil je wel
iets anders doen zoals goochelen, zingen of straattoneel opvoeren, bijna alles mag!

Spelregels kindervrijmarkt
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De organisatie is in handen van Stichting Juin i.s.m. Gemeente Gilze Rijen
De kindervrijmarkt vindt plaats op Koningsdag, 27 april 08:00u tot 14.00u aan het
Burgemeester Sweensplein
Het geasfalteerde gedeelte op het Burgemeester Sweensplein moet vrij blijven voor de
organisatie. De verharde verbinding naar de Pastoor Oomenstraat moet toegankelijk
blijven voor hulpdiensten. Calamiteiten toegangen moeten vrijgehouden worden.
Je hoeft je van tevoren niet op te geven voor een plekje op deze vrijmarkt. Het
inrichten van de verkoopplekjes kan vanaf zonsopgang. Verkoopplekken zijn niet
voorzien van elektriciteit en water
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Drankverkoop is niet toegestaan.
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Aan de kindervrijmarkt mogen uitsluitend particulieren, verenigingen, stichtingen etc,
deelnemen, dus geen handelaren. Er mag geen bedrijfsmatige verkoop en verkoop met
commerciële doeleinden plaatsvinden. “Goede doelen”-acties zijn toegestaan.
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Politieke uitingen op de vrijmarkt zijn niet toegestaan.
Deze vrijmarkt is bedoeld voor kinderen tot 16 jaar. Voor de jongere kinderen is
uiteraard begeleiding door ouderen toegestaan.
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Rondom het plein zijn aangepaste verkeersmaatregelen van toepassing deze en
aanwijzingen van verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
10 Aan het eind van de dag ben je zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van je eigen
afval. Onverkochte goederen moeten mee terug naar huis genomen worden.
Heb respect voor de omgeving waar je te gast bent en laat geen rotzooi achter.

