
Pazar Kuralları 

Yer parası 

Her katılımcı önceden yer parası ödemek zorundadır. Bu yer parası en geç pazara girerken 

ödenmesi lağzımdır. Mevcut olan bır tezgahınız var ise kira piyasası yöneticisi tarafından ayrı 

halde toplanır. Onlar sadece reservasion yapılmıs tezgahlarda hakkı vardır, sadece mevcut 

olan tezgah parası  peşin ödendi ise ve bir tezgah numarası  ayrılmış ise, bu haklara  sahiptir. 

Cumartesi pazarları için Weerselo pazarı ofisinden veya Perşembe günü öğleden sonra 14.00 

ile 17.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Tezgah Rezervasyonları 

Tezgahlar telefonl üzeri rezervasyon yapılamazdır. İnternet üzerinden yapılabilir (rezervasyon 

sıstemıne bakınız sitemizden www.weerselosemarkt.nl). Ayrıca, zaten rezervasyon yapılmıs 

ve ön ödemeli tezgahlarımız telefon aracılığıyla bır sonraki Pazar gününe taşınabilir, yanlızca 

bunu zamanında pazar gününden bir gün öncesinden saat 17:00 den önce, yönetimine 

ilettiğiniz halde. Pazar girişinde ödenen para kullanabileceğiniz tezgah sayısını belirler . Bu 

tezgahlarda şunlardır, daha önce rezervasyon yapılmıs olanlar , bunlari  "Meşgul" 

kelimesinden tanımlanabilir, veya kafa üstü yatan tezgahmasaları. Her zaman bir görevliye 

boş olan tezgahlari sormak akıllıca oldur. 

Malları depolamak 

Pazarcılar Pazar alanında mallarını bırakmak istiyor ıseler, bunlar pazarımızdakı kapalı 

alandaki bir dukkan veya sandıkdan oluşan bir tezgahınız var ıse veya dışarıdaki olan 

sandıktan oluşan tezgahlarınız var ise gorevlilere danışarak bırakılabilir. Bu pazarcılarımız 

kendi yeri paralarını en az bir ay önceden yatırmıs olmalıdır. Onlar mallarını ziyaret etmek 

için Perşembe günü öğleden sonra saat 14:00 ve 17:00 arası gelebilirler, ama bu yuzden 2 

Euro ziyaret başına anahtar parası borçludur. 

Depolamanızda (gaz) silindirleri veya diğer tehlikeli maddeler kesinlikle yasaktır. 

Diğer kurallar 

• Nedensiz bir şekilde satıcılar ve ziyaretçilerın girişi engellenebilir. Ayrıca, malların 

satışı yönetim tarafından yasaklanabilir. 

• Pazar yönetimi hiç bır şekilde kayıp, yangın, hasar için sorumlu değildir, yaralanma 

vesayre veya geniş anlamda diğer felaket. 

• Pazarcılar kendi mallarının sıgortasından sorumludur. 

• Her satıcının zarar ve hasar verdiği mallardan kendileri sorumludur. 

 



• Hiçbir ateşli silah, havai fişek, alkol, alkollü içkiler, uyuşturucu veya saldırgan (sert) 

porno mevcut olan ve bu nedenle de satılır ya da kullanılamaz. Seks videolarına izin 

verilemez. Küçüklerimize (yumuşak) porno ve tütün ürünleri satmak kesınlikle 

yasaktır. Darbe şok kanatlı silah göz önünde kesinlikle olmamalıdır ve küçüklerimize 

satılmamalıdır. 

• Tüketim malların satış izni olmadan yasaktır. Bu Ayrı bir mevzuata tabi. 

• Elektrik kullanımı sadece pazar yönetiminden (ücretli) olarak satın alabilirsiniz. 

• Her katılımcı onun yerini, yanı sıra 2.5 metre satmak yükümlülüğü alanını, temız bir 

şekilde teslim etmelidir. Atık dahil her şey, ve paketleme kutuları dahıl toplanmalıdır. 

Bir pazar Dolayısıyla onu bulmak ıstediğiniz gibi temiz bırakmalıdır. 

• Pazarcılar sabah onlar tarafından alınmıs yerinde saat 14:00’a kadar kalır. Yani 

pazarın çıkışına doğru saat 14:00 dan önce araba ile manevra olmamalıdır. 

Daha fazla bilgi veya randevu için yönetim ile irtibata geçebilirsiniz: 

Weerselose Pazar 

14 Bornsestraat 

7595 LG Weerselo 

0541-661640 

 


