
  Eigengemerkt Feelgood market, 30 juni 2019 
  Reglement 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert RGO Gooreind op zondag 30 juni 2019 het Gooreinds Tuinfeest, 

en de Eigengemerkt Feelgood market. Er vinden allerlei activiteiten plaats (o.a. optredens, 

volksspelen, kinderanimatie, een fietstoertocht,…) in en rond de pastorietuin en de Theo Verellenlaan 

te Gooreind. Tijdens het Gooreinds Tuinfeest en de Eigengemerkt Feelgood market wordt de 

omgeving van het Pastoor J. Meeusenplein een deel van de dag autovrij gemaakt. De organisatie van 

dit evenement is in handen van RGO Gooreind. Dit evenement valt onder het tijdelijk politiereglement 

Gooreinds Tuinfeest.  

RGO Gooreind kan gecontacteerd worden via: 

Mai Van Thillo 

0474 73 63 21 

tuinfeest@outlook.be 

 

Reglement Eigengemerkt Feelgood  market 

 

1) Wie kan deelnemen?  

a. De Eigengemerkt Feelgood market biedt een platform aan verkopers van 

handgemaakte producten of andere creatievelingen.  

b. RGO Gooreind beslist na ontvangst van het inschrijvingsformulier of uw kraam al dan 

niet in dit concept past.  

 

2) Standplaats 

a. U bent verplicht zelf uw standplaats in te richten en een eigen kraampje, stoelen en 

tafels te voorzien.  

b. U moet ervoor zorgen dat alle constructies op de standplaats correct zijn opgesteld en 

verankerd zijn (rekening houdend met alle weersomstandigheden).  

c. Enkel indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw activiteit, kan er elektriciteit 

voorzien worden. Geef dit duidelijk aan op het inschrijvingsformulier.  

d. De standplaatsen hebben de afmetingen van een standaard partytent (3m x 3m). 

Indien u een groter kraampje wenst, dient u dit duidelijk aan te geven op het 

inschrijvingsformulier en betaalt u dubbel standgeld.  

 

3) Inschrijving 

a. Om te kunnen deelnemen, moet u het digitaal inschrijvingsformulier, dat te vinden is 

op de website van de gemeente Wuustwezel, volledig invullen en dit ten laatste op 1 

mei 2019.  

b. Na het versturen van het correct ingevulde inschrijvingsformulier wordt een 

ontvangstbewijs overgemaakt met bepaling van het inschrijvingsgeld en verdere 

gegevens om de betaling uit te voeren.  

c. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld, ontvangt u de officiële bevestiging van 

deelname.  

d. Het standgeld bedraagt 30 euro waarvan u, bij het netjes achterlaten van de 

standplaats, 10 euro terugkrijgt.  

 

4)  Annulatie 

a. Ingeval van annulatie voor 20 mei 2019, krijgt u het volledige inschrijvingsgeld terug 

betaald. Bij annulatie tussen 20 mei en 31 mei 2019, krijgt u 50% van het 

inschrijvingsgeld terug. Ingeval van annulatie na 31 mei 2019 blijft het volledige 

inschrijvingsgeld verschuldigd.  
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5) Tijdstip 

a. De markt start op zondag 30 juni 2019 om 11 uur. Het einde is voorzien om 16 uur.  

b. Opbouwen kan vanaf 9 uur, voertuigen moeten ten laatste om 10.45 uur het terrein 

verlaten.  

c. Afbreken kan vanaf 16 uur. Opgelet: de festiviteiten in de Pastorietuin zijn dan nog 

aan de gang. Gelieve dus zeer voorzichtig te zijn als u met uw voertuig het terrein 

oprijdt!  

 

6) Aansprakelijkheid 

a. RGO Gooreind kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade, 

diefstal,… aan of van uw materiaal en/of koopwaar. 

b. RGO Gooreind kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische of andere 

problemen waardoor de uitbating van uw stand niet of slechts gedeeltelijk gebruikt 

kan worden.  

c. Indien door omstandigheden (zoals overmacht, brand, oproer, openbare orde, …) of 

welke andere oorzaak dan ook buiten de wil van RGO Gooreind de Eigengemerkt 

Feelgood Market geheel of gedeeltelijk niet zou kunnen worden gehouden en/of 

vroeger dan voorzien beëindigd dient te worden, zal u geen aanspraak kunnen maken 

op een gehele of gedeeltelijke teruggave of vermindering van het door u betaalde 

inschrijvingsgeld.  

d. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van uw goederen en/of uw 

personeel. 

e. Evenmin is RGO Gooreind aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt 

door het gebruik van de standplaats, door activiteiten op de standplaats, door 

goederen aanwezig op de standplaats of veroorzaakt door u en/of uw personeel.  

f. RGO Gooreind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de (eventueel 

tegenvallende) commerciële/financiële resultaten behaald tijdens de Eigengemerkt 

Feelgood market.  

 

7) Algemene bepalingen 

a. RGO Gooreind kan, indien u onderhavig reglement niet naleeft tijdens de 

Eigengemerkt Feelgood market, u verplichten, naast eventuele andere maatregelen, 

uw standplaats met onmiddellijke ingang te verlaten. 

b. De deelname aan de Eigengemerkt Feelgood market impliceert, door het verzenden 

van het inschrijvingsformulier, de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit 

reglement en alle beslissingen van RGO Gooreind gebaseerd op dit reglement. 

 

 


