
Markt Spelregels 
 
 
 
Standplaatsgeld 
 
Iedere standhouder is bij vooruitbetaling standplaatsgeld verschuldigd. Dit moet uiterlijk betaald 
worden bij het oprijden van de markt. Indien gebruik wordt gemaakt van een aanwezige kraam dan 
wordt de hierdoor verschuldigde huur apart door de marktmeester opgehaald. Men heeft dan altijd 
recht op een gereserveerde plaats, wanneer de kraamhuur van te voren betaald is en men het 
kraamnummer toegewezen heeft gekregen. De kramen voor de zaterdagmarkten kan men reserveren 
op de marktdag of op donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur op het kantoor van de markt in 
Weerselo. 
 
Reserveren kramen 
 
Kramen kunnen niet telefonisch worden gereserveerd, wel via het internet (zie boekingssysteem op 
www.weerselosemarkt.nl). Ook kan een reeds gereserveerde en vooruitbetaalde kraam telefonisch 
‘doorgeschoven’ worden naar een volgende marktdag, indien men het kraamnummer op tijd voor 
vrijdag 17.00 uur, aan het managementteam van de markt doorgeeft. 
Het aantal kramen dat per standplaats in gebruik mag worden genomen wordt bepaald door het bij de 
ingang betaalde standplaatsgeld. Deze kramen mogen geen gereserveerde kramen zijn welke te 
herkennen zijn aan het opschrift “Bezet” en of aan het op de kop liggen van de schotten. Verstandiger 
is het om altijd aan de markt- of terreinmeester te vragen naar het vrij beschikbaar zijn van een kraam. 
 
Opslaan handelswaar 
 
Standhouders die handelswaar op het marktterrein willen achterlaten, moeten in de markthal over een 
winkel of kistkraam beschikken of buiten over af te sluiten vaste opslagruimte in overleg met het 
marktmanagement. Deze standhouders dienen hun standplaatsgeld tenminste één maand vooraf 
betaald te hebben. Zij zijn voor een bezoek aan hun handelswaar op andere dagen dan op de 
marktdagen en op de daarvoor bedoelde donderdag middagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur, 2 Euro 
sleutelgeld per bezoek verschuldigd. 
 
In de opslag mogen zich geen (gas-) cilinders of andere gevaarlijke stoffen bevinden. 
 
Overige regels 
 

• Zonder opgaaf van reden kan het management aan verkopers en bezoekers de toegang tot 
het marktterrein weigeren. Ook kan de verkoop van goederen op last van het management 
verboden worden. 

 
• De exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, brand, beschadiging van goederen, 

lichamelijk letsel of andere calamiteit in de meeste ruime zin. 
 

• Standhouders dienen zelf hun handelswaar te verzekeren. 
 

• Iedere standhouder is verantwoordelijk voor mogelijke schade of letsel dat door zijn toedoen 
aan derden wordt toegebracht. 

 
• Er mogen geen vuurwapens, vuurwerk, alcohol, alcohol houdende dranken, drugs of 

aanstootgevende (harde) porno aanwezig zijn en dus ook niet verkocht of gebruikt worden. 
Vertoning van (sex) video’s is niet toegestaan. Aan minderjarigen mogen geen (soft) porno en 
rookwaren verkocht worden. 
Slag- stoot- snij- en steekwapens mogen niet vrij voorhanden liggen en zeker niet aan 
minderjarigen verkocht worden. 
 

http://www.weerselosemarkt.nl/


• Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf is de verkoop van consumptiegoederen verboden. 
Hiervoor geldt een aparte regelgeving. 

 
• Gebruik van elektriciteit is alleen met toestemming (en tegen vergoeding) van het 

marktmanagement beperkt toegestaan. 
 

• Iedere standhouder neemt de verplichting op zich om zijn verkoopplaats, alsmede 2,5 meter 
voor en achter de kraam, vrij van handelswaar en of afval op te leveren. Alles dient retour 
genomen te worden. Men moet dus de marktplaats opleveren zoals men hem heeft 
aangetroffen. 

 
• Tot 14.00 uur blijven standhouders op de plaats die door hen ’s morgens is ingenomen. Men 

mag dus niet voor het einde van de markt met de auto richting uitgang manoeuvreren. 
 
 
Voor verdere inlichtingen of afspraken kan men contact opnemen met het management: 
 
Weerselose Markt 
Bornsestraat 14 
7595 LG Weerselo 
 
0541-661640 
 
  


