
 
Reglement   

(KOFFERBAK) VERKOOP OLDTIMER-ONDERDELEN 
 

ALGEMEEN: 

� De datum van het evenement “Oldtimershow Lepelstraat” is altijd de eerste zondag van Augustus en vindt 
plaats op het Kerkplein in het centrum van Lepelstraat (N-B). 

� De kofferbakverkoop  vindt plaats in de Heldenstraat, gelegen naast het Kerkplein. 
� Deelnemers betalen 25 euro voor 5 meter stoep, elke meter die deelnemers extra willen gebruiken kost 2,5 

euro. Betaling vindt plaats bij direct na de toewijzing van uw plek. Overleg over de plek is mogelijk, zolang de 

ruimte het toelaat. 
� Deelnemers mogen aanhangers en tafels meenemen maar dienen zich wel binnen een breedtemaat van 2,5 

meter te houden, dit om hulpdiensten ook de toegang te verlenen indien nodig. 
� Auto’s die u meeneemt en geen oldtimer zijn dient u in de naastgelegen straten te parkeren. 

� Het betreft een verkoop van uitsluitend oldtimergerelateerde zaken. Neemt u spullen mee die niet oldtimer 

gerelateerd zijn, (meubels, inboedel, etc) dan kunt u niet aan de verkoop mee doen. 
� Door betaling voor deelname aan de kofferbakverkoop/markt gaat elke deelnemer/verkoper akkoord met dit 

reglement. 
� De verkoper verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden. 

� De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de Kofferbakmarkt organisatie (hierna organisatie genoemd) op 

te volgen! 
� De organisatie is bevoegd, zonder opgave van redenen, een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren. 

� Het is niet toegestaan aanstoot gevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter verkoop aan te bieden. 
Dit ter beoordeling van de organisatie. 

� Publiek is welkom op het verkoopterrein tussen 12.00 en 18.00 uur. De verkoop sluit uiterlijk om 18.00 uur, 
vanaf 16 uur is het toegestaan om op te ruimen en kunt u in overleg met de organisatie het terrein verlaten. 

� Deelnemers dienen zich op de oldtimershow tussen 10.00 en 11.00 uur te melden bij de ingang van het 

terrein. 
� I.v.m. de veiligheid van de bezoekers is het tussentijds verlaten van het terrein met uw voertuig niet 

toegestaan. 
� Voertuigen worden geparkeerd op eigen risico van de eigenaar. 

� Deelname geschiedt op eigen risico van de verkoper. 

� De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan voertuigen, 
aanhangers, verkoop goederen of welke andere zaken dan ook, door een verkoper of bezoeker. 

� De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in. 
� In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

� Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend. 
� Het verkopen van etenswaren of dranken is niet toegestaan. 

� Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading vanaf het buitenterrein is niet toegestaan. 

� Uitsluitend de gecontracteerde cateraar verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken. 
� I.v.m. de veiligheid van de bezoekers mag er na 11:30u niet meer worden gereden op het terrein, tenzij dit 

gebeurt op aanwijzen van en begeleiding door de organisatie. 
� Men dient zijn standplaats schoon achter te laten en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen en dus 

NIET in of bij de afvalbakken achter te laten. Hier wordt streng op gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan 

kunnen de opruimingskosten hiervan u in rekening worden gebracht. 
� Verkopers zijn ten allen tijden volledig aansprakelijk voor hun handelen. Bij geconstateerde overtredingen kan 

de organisatie het wettelijk gezag inschakelen. 
� Deelname aan de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico. De organisatie en alle betrokken partijen zijn 

op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, 

verlies, lichamelijk letsel of wat voor schade in welke vorm dan ook. 
� Bij alle gevallen of discussies waar dit reglement niet in voorziet, doet de organisatie een bindende uitspraak. 

 
 



 

DE PLEK OM TE VERKOPEN: 
� Verkopers krijgen op volgorde van binnenkomst door de organisatie een verkoopplaats aangewezen. 

� Verkopers mogen niet zelf een verkoopplaats uitzoeken. 
� Er worden geen campers, bak- of vrachtwagens toegelaten. 

� Er zijn aparte plaatsen voor voertuigen met of zonder aanhanger. 

� Dit geldt ook voor langere voertuigen waaronder bussen. Dit ter beoordeling van de organisatie. 
� De verkoopplek is direct achter de auto of naast auto’s met aanhanger of bussen. 

� U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil of kleed. 
� Het is auto’s zonder aanhanger niet toegestaan dwars te gaan staan om zodoende meer verkoopruimte te 

verkrijgen. 
� Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken. 

� Het is niet toegestaan de grond te bekladden of zaken in de grond te steken. 

� Het publiek wordt vanaf 12.00 uur toegelaten op het terrein. 
� 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 medeverkopers en bezoekers. Dit ter beoordeling van de organisatie. 

 

OP HET VERKOOP TERREIN: 
� Honden worden uitsluitend aangelijnd en onder begeleiding van een volwassene op het verkoopterrein 

toegelaten. 
� Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico. 

� Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing. 
� Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur. 

� De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij aanrijdingen of ongevallen. 

� Gedurende de verkooptijd, 12.00 tot 18.00 is het de verkoper, om redenen van veiligheid, niet toegestaan 
met zijn voertuig op het verkoopterrein te rijden. 

� Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen te allen tijde de aanwijzingen van 
de organisatie te worden opgevolgd. 

 

EINDE VERKOOP: 
� De verkoper mag tot einde verkooptijd (16.00 uur) niet met de auto van het terrein af.(Hierdoor kunnen 

gevaarlijke situaties ontstaan omdat er dan nog bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.) 
� Opruimen van de verkoopwaren niet voor 16.00 uur. 
� De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te laten. Dit eventueel op straffe 

van uitsluiting van volgende kofferbakmarkten. 
� De uitgang van het evenementen terrein is gelijk aan de ingang. 

 

Bovenstaande regels zijn opgesteld om het evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen,      

wij wensen u veel plezier en hopen op goed weer en een goede opkomst! 


