
 

 

Reglement Snuffelmarkt Oss 

 

 

1.Inschrijven is mogelijk via de website, u ontvangt van ons een bericht dat de reservering ontvangen is. Een 

reservering is echter pas definitief als de betaling ontvangen is.  

2. Deelnemers kunnen zich op de marktdag melden, bij de ingang van de markt via de Tak van Poortvlietstraat. Hier 

staan mensen van de organisatie om u te ontvangen en de plaats door te geven. 

3. Toewijzing/indeling van de standplaats wordt op de dag zelf aangegeven door de organisatie.  Het is niet mogelijk 

met uw voertuig tussentijds of eerder dan 15.45 het terrein te verlaten, dit i.v.m. de veiligheid van het publiek.  

4. Het verkopen van aanstootgevende artikelen, dieren en wapens is niet toegestaan. De overtreder zal bij 

constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. 

5. In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het   

opwekken van stroom. Muziek mag niet storend zijn voor buurtbewoners en medeverkopers. Dit ter beoordeling van 

de organisatie.  

6. Na 15.30 mag men beginnen met het inpakken, en dient men zijn gebruikte perceel schoon achter te laten en de 

niet verkochte artikelen weer mee te nemen, dus NIETS in of bij de afvalbakken deponeren. Hier wordt streng op 

gecontroleerd. 

7. Afmelden is verplicht via de webpagina afmelden, dit is ook de enige manier om af te melden. Afmelden is 

mogelijk tot de donderdag 18.00 uur voorafgaand aan de markt, wordt hierna afgemeld zullen de kosten voor de 

kraam of grondplaats volledig berekend worden. Bij afmelding voor de donderdag 18:00 uur zal het volledig betaalde 

bedrag retour gestort worden. 

8. De organisatie is gerechtigd te bepalen wie aan de markt mag deelnemen. Zij kunnen zonder opgaaf van redenen 

deelnemers weigeren, afwijzen of verwijderen.  

9. De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de 

gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of schade in welke vorm dan ook. Deelname 

aan de Snuffelmarkt is geheel op eigen risico.  

10. Verkoop van etenswaren is toegestaan indien de organisatie hiermee ingestemd heeft. De deelnemer die 

etenswaren verkoopt is wel verplicht een kraam met zeil te huren tenzij men in het bezit is van een snackwagen. 

11. In alle voorkomende gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie en is bindend. 

 

Wij wensen U een gezellige en succesvolle markt toe !! 

Tijdens de markt is de organisatie telefonisch te bereiken op: 06-19454778 

 

Update: Juli 2021 

 

 


