
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

KINDERVRIJMARKT KONINGSDAG HAZERSWOUDE-DORP 

 

1. Het is een KINDERVRIJMARKT. Kinderen in de leeftijd 4-12 jaar mogen van alles 

verkopen, in elk geval begeleid door een volwassene. 

2. Verkoop vindt plaats vanaf een kleedje. Dan weet je meteen hoeveel plek je hebt 

voor je spulletjes. (plek ca. 2 bij 3 meter) 

3. Op het plein worden vakjes gemaakt met nummers. Deelnemers krijgen een 

nummer. In dat vakje leg je je kleedje neer en stal je je spulletjes uit. De verkoop kan 

beginnen! 

4. De verkoop van spulletjes is van 10.00 tot 14.00 uur. 

5. Vanaf 9.30 mag je je kleedje inrichten.  

6. Het plein wordt afgesloten, je kunt met de auto niet tot aan je kleedje rijden. Wel 

aan de Pieter de Hooghstraat en het eerste deel van het plein, gerekend vanaf de 

Dorpsstraat. 

7. Omdat het een rommelmarkt is, moeten de spullen die aangeboden worden ook het 

karakter van een rommelmarkt hebben. Commerciële activiteiten op de 

rommelmarkt zijn niet de bedoeling en hier zal tegen worden opgetreden. 

8. Het is niet toegestaan om voedsel of drank te verkopen. Catering wordt verzorgt 

door De Juffrouw. En bovendien willen we voorkomen dat er aan allerlei strikte 

regelgeving (Voedsel en Waren Autoriteit) moet worden voldaan. 

9. Er zijn de hele dag Marktmeesters aanwezig. Zij helpen s’ochtends met het aanwijzen 

van de plekken. Zij zullen ook commerciële verkopers weren. 

10. Om 14.00 is de Kindervrijmarkt afgelopen  en begint het opruimen van je spulletjes, 

niet eerder. Om 15.00 moet het deel van de markt weer opgeruimd en schoon zijn.  

11. Iedereen is verantwoordelijk om z’n eigen rommel en restanten weer op te ruimen 

en mee naar huis te nemen. Er is geen centrale afvalcontainer. 

12. Er is EHBO aanwezig. 

13. Iedereen kan gebruik maken van de toiletten van De Juffrouw. 

14. Met bovenstaande huisregels kunnen we deze derde Kindervrijmarkt tegen lage 

kosten organiseren, en wordt het hopelijk weer een groot succes! 

15. Heb je verder nog vragen, dan kun je mailen naar  

kindervrijmarkt@drumfanfare-tth.nl 

16. Bij slecht weer gaat het feest toch door. We kunnen dan in De Juffrouw terecht.  


