
 

 

Kinderkleedjesmarkt – Spelregels en Voorwaarden 
Aan de geïnteresseerden / deelnemers 

 

Wie mag er mee doen? 

Alle kinderen tot 14 jaar zijn welkom om mee te doen met de kinderkleedjesmarkt tijdens de rommelmarkt van 

Muziekvereniging Klarenbeek op zaterdag 26 mei 2018. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Op de rommelmarkt zal Muziekvereniging Klarenbeek spullen verkopen die het in de voorafgaande weken heeft verzameld. 

Tijdens de rommelmarkt is een apart deel van het terrein beschikbaar voor kinderen om hun eigen spulletjes te verkopen. 

Daar mag je je spulletjes verkopen. Je bent van harte welkom, maar wel onder onder begeleiding van een volwassene. De 

rommelmarkt duurt van 9.00-14.00 uur en gedurende die hele tijd mag jij ook verkopen. Alle bezoekers aan de 

rommelmarkt komen vast ook een kijkje nemen bij jouw spullen. 

 

Wat moet je van tevoren doen? 

Het is handig om een plaatsje te reserveren. Dat doe je door contact op te nemen met Jan Klopman. Hij is bereikbaar op 

het emailadres rommelmarkt@muziekverenigingklarenbeek.nl en anders telefonisch op (055) 366 4142 (werkdagen van 

18.30-20.00 uur). Geef je naam, adres, emailadres, telefoonnummer en leeftijd op.  

Je moet weten dat je voor je plekje €10,00 betaald. Dit bedrag maak je binnen twee dagen na opgave over op 

bankrekeningnummer NL96 RABO 0332 1534 87 op naam van Muziekvereniging Klarenbeek in Klarenbeek. Je krijgt dan een 

plaatsje voor een kleedje van 2*3 meter. Er zijn maximaal 20 plekken beschikbaar.  

 

Wat mag je verkopen? 

Natuurlijk ga je neuzen in je kamer of de schuur op zoek naar spullen die verkocht kunnen worden. Heel goed. Je moet wel 

weten dat je sommige dingen niet mag verkopen: 

• Eten en drinken 

• Brandbare stoffen 

• Illegale software en zo 

Verder is het ook niet de bedoeling om een organisatie of bedrijf te promoten, tenzij we hierover vóóraf afspraken hebben 

gemaakt. In alle gevallen geldt dat het standpunt van de organisatie van de rommelmarkt altijd doorslaggevend is. 

 

Wat moet je doen op de dag van de rommelmarkt? 

’s Ochtends tussen 8.15-8.30 uur meld je je bij de organisatie van de rommelmarkt. Als je spullen uit de auto wilt laden 

moet je je uiterlijk 8.00 uur melden. Je meldt je samen met een volwassene, die is verantwoordelijk voor jou. Je betaalt 

€10,00 en de organisatie wijst aan waar je plekje is.  

 

Verder neem je je eigen kleed mee, eventueel een tafeltje, voor je spullen. Denk ook nog aan een stoel want de 

rommelmarkt duurt best lang. Je benut je tijd tot 9.00 uur om je plek helemaal op orde te maken. We hopen dat we droog 

weer hebben, maar bedenk zelf iets wat je kunt doen als het gaat regenen. Wij hebben geen overdekte locatie of andere 

spullen om jouw plekje droog te houden. 

 

Daarna ga je natuurlijk zoveel proberen te verkopen. Misschien moet je van tevoren ook maar eens nadenken over hoe je 

dat wilt doen. Je blijft met je kleedje tot 14.00 uur, pas daarna mag je je boeltje weer bij elkaar pakken. Tussentijds 

opruimen en vertrekken is niet mogelijk. Zorg dat jouw plek weer helemaal opgeruimd en schoon is. Pas dan kun je weg.  

 

Tot slot 

Deelname gebeurt geheel op eigen risico. De organisatie van de rommelmarkt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

ongeval, letsel, schade, diefstal e.d. voor, tijdens of na de rommelmarkt. 

 

Met vragen kun je altijd bij de organisatie terecht. Als er problemen zijn, dan probeert de organisatie dat met jou op te 

lossen. Volg verder altijd de aanwijzingen van de organisatie op. 

 

En verder? Nou, veel plezier hebben!


Internet: 

@  www.muziekverenigingklarenbeek.nl 

FB Muziekvereniging Klarenbeek 

 

Contact: 

Jan Klopman 


 rommelmarkt@muziekverenigingklarenbeek.nl 

 

 (055) 366 4142  

(werkdagen van 18.30-20.00 uur) 
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