
Concept Reglement Markt Donkere Duinen 2023                                                            
(van 31 maart tot/met 29 sept. van 8:00 u. tot 15:00 u.)

Organisatie : Flip Kos Markten (Donkere Duinen/Nollen/Marsdiepstraat)

                        Ed van der Pol (Donkere Duinen/Loopuytpark/ Callantsoogervaart)

Reglement Donkere Duinen 2023

Datum: De markten worden elke vrijdag van 31 mrt. t/m 29 sept. georganiseerd

Tijd:       De markten worden gehouden van 8:00 u. t/m 15:00 u. Aanwezig v.a. 7:00 u.

Digitaal inschrijven (via www.flipkosmarkten.nl)                                                                                                                       
- Registreren  (Leg uw persoonlijke gegevens éénmalig vast)                                                                                                              
- Inloggen  (Open het systeem door het vermelden van de gevraagde  gegevens)                                                              
- Agenda (Selecteer datum markt)                                                                                                                                                
- Plattegrond/Selecteer uw voorkeursplek                                                                                                                                              
- Betalen: Voldoe de betaling á €.15,- via Mollie (U ontvangt een melding dat de betaling is geslaagd)                        
-  Betaal met de zelfde naam als waarmee u inschrijft. Dat voorkomt dubbele inschrijving voor 1 plek.                        
- Digitaal Inschrijven kan slechts voor 1 marktplek per datum. Wilt u meerdere plekken reserveren, dan herhaalt u 
de inschrijvingsprocedure evenzovele keren. Dit geldt ook als u meerdere data vooruit wilt reserveren.

Inschrijven zonder computer                                                                                                            
- Bel Ed van der Pol 06-30821954 (Hij doet voor u de digitale inschrijving en geeft uw pleknummer telefonisch aan 
u door)                                                                                                                                                                                                
- Op de marktdag komt hij bij u langs voor de persoonlijke betaling á €.15,- 

Garantie toekenning gereserveerde plek.                                                                                            
- Wanneer u een gereserveerde plek heeft betaald kan deze nooit door een andere deelnemer worden bezet. 
Mocht het u door omstandigheden niet lukken om op tijd aanwezig te zijn, dan dient u ons vóór 7:45 u. een 
bericht (digitaal of telefonisch) te sturen dat u later komt. Zonder bericht houden wij uw plek tot 8:15 u. voor u 
vast.

Annuleren                                                                                                                                                   
- Wanneer u uw plek wilt annuleren doet u dit uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan de bedoelde 
marktdatum vóór 12:00 u. via de site of telefonisch. In dat geval storten wij uw inschrijfgeld retour.                                       
- Zonder afbericht vindt geen restitutie plaats.

Verkoopplek inrichten                                                                                                                                  
- Uw verkoopplek heeft een oppervlakte van ongeveer 7 x 5 m.                                                                                                        
- Inrichten van uw plek kan op de marktdag vanaf 7:00 u. U heeft dan een uur om uw plek in te richten. Uw 
voertuig mag op de verkoopplek staan.

Opruimen                                                                                                                                                                                             
- U mag niet eerder opruimen dan vanaf 14:45 u. Wij zijn niet zo van de boetes dus rekenen er op dat u hier op 
let.                                                                                                                                                                                                       
- Als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor u eerder weg moet, dan laat u dat bij aanvang van de markt 
aan de marktmeester weten.       

Afval                                                                                                                                                                                                   
- U laat na afloop van de markt geen marktafval (b.v. Dozen/Glaswerk/ Chemisch afval/ Kleding) achter                                
- Kleinafval (papiertjes, plastic tassen, patatbakjes, peuken) doet u in één van de vier afvalbakken op het 
marktterrein

Onvoorzien                                                                                                                                                                                         
- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de marktmeester


