
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MARKT ONDER DE LINDEN 

zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 

  

Inschrijving  

Na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief.   

 

Annulering  

De deelnemer is bij annulering een annuleringsvergoeding verschuldigd aan de 

organisatie. Deze vergoeding bedraagt:   

75% bij annulering minder dan 1 maand vóór de aanvangsdatum van de markt;  

100% bij annulering minder dan 14 dagen vóór de aanvangsdatum van de markt.   

  

Bereikbaarheid  

Het marktterrein bevindt zich in het hart van Noordwijk-Binnen: het Lindenplein en de 

Voorstraat vanaf de Douzastraat tot aan het gemeentehuis. Om te zorgen dat alles goed 

verloopt en iedereen op tijd zijn stand heeft ingericht vragen wij uw medewerking. Houd 

er rekening mee dat er enige vertraging kan zijn om het marktterrein op te rijden.  

We vragen u om uw producten zodanig te vervoeren (in rolcontainers, kratten enz.) dat 

het uitladen zo min mogelijk tijd kost. Na het uitladen verzoeken wij u om eerst uw auto, 

busje of vrachtwagen weg te rijden en te parkeren en daarna uw stand in te richten. 

Andere standhouders hebben dan ook de gelegenheid om het terrein op te rijden. U dient 

de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.  

  

Parkeren  

In de omgeving van de markt is beperkte mogelijkheid om te parkeren. Betaald parkeren 

is mogelijk in de parkeergarage van DIRK-supermarkt en op het Kloosterplein.  

T.a.v. regelgeving omtrent parkeren binnen de gemeente Noordwijk verzoeken wij u 

contact op te nemen met Parkeerservice Noordwijk. 

(https://www.p1.nl/parkeren/noordwijk/parkeerservice-noordwijk) 

  

Veiligheid  

De doorgang van de Heilige Geestweg naar de Voorstraat dient vrij te blijven voor 

hulpdiensten. Parkeren is hier niet toegestaan.   

  



 

Opbouw en afbouw markt  

De markt is op zaterdag 8 juni van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 9 juni van 11.00 

tot 17.00 uur geopend voor het publiek.  

U kunt uw stand inrichten:  

• Zaterdag van 7.00 tot 10.00 uur  

• Zondag van 8.00 tot 11.00 uur  

U dient op zaterdag uw kraam weer af te bouwen en uw goederen mee te nemen. Indien 

u toch uw goederen wilt laten staan, berust de verantwoordelijkheid hiervoor geheel bij 

uzelf. Vereniging De Oude Dorpskern kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

eventueel diefstal, verlies of beschadiging. Afbouwen van de standruimte is uitsluitend 

toegestaan op zaterdag en zondag na sluitingstijd van de markt vanaf 17.15 uur. De 

aanwijzingen van verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden. 

 

Marktmeesters 

U dient te allen tijde de instructies van de marktmeesters op te volgen. 

  

Afvalverwerking  

U bent verplicht zelf zorg te dragen dat na afloop van de markt uw stand leeg en schoon 

achtergelaten wordt. Ook het verwijderen van afval dient u zelf te verzorgen. De 

organisatie is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door u 

achtergelaten afval bij u in rekening te brengen. Voor kleiner afval wordt een vuilniszak 

verstrekt die u vervolgens weg kunt gooien in de container in de Zwanesteeg.  

  

Inrichting stands  

De afmetingen van de kramen is 4 x 1 meter. Elke kraam heeft een dakje. Bij het 

aankleden van uw kraam verzoeken wij u ook de voorkant dicht te maken (af te 

rokken). De kraam dient er goed verzorgd uit te zien. Ten aanzien van ieders veiligheid 

zijn uitstekende voorwerpen op de kraam niet toegestaan. 

  

Productaanbod  

Op de Markt onder de Linden kunnen uitsluitend goederen en diensten worden 

tentoongesteld zoals door de deelnemer vermeld op het inschrijvingsformulier en die, 

naar het inzicht van de organisatie, in overeenstemming zijn met het concept van de 

markt. Indien de deelnemer hiervan afwijkt is de organisatie gerechtigd de deelnemer te 

weigeren.   



 

  

Alcohol 

Alcohol mag tijdens de markt niet aan derden aangeboden worden c.q. verkocht worden. 

Toezicht en handhaving valt onder de verantwoordelijkheid van de politie, gemeente en 

de aan hen gelieerde autoriteiten. Overtreding is voor rekening en risico van de 

kraamhouder. De organisatie neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Als de 

kraamhouder alcohol wil verkopen moet hij daar zelf een vergunning voor aanvragen. 

 

Aansprakelijkheid  

De organisatie van de Markt onder de Linden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

ten opzichte van de deelnemers en de goederen die de deelnemers bij zich hebben. 

Vergunningen die nodig zijn om de verkoopactiviteiten en diensten op de kraam te 

kunnen uitvoeren, dient u zelf aan te vragen bij de gemeente Noordwijk. De organisatie 

kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen. Tijdens de 

markt mag de kraamhouder geen alcohol aan derden aanbieden of verkopen (zie het 

kopje alcohol). 

   

 

Organisatie  

Marktmeester Pia Olierook            06 – 296 03 930  

Marktmeester Nicole Raats                       06 – 111 54 666  

Voorzitter Astrid Warmerdam  marktonderdelinden@gmail.com  

  

Voor inlichtingen en vragen kunt u de gehele dag terecht bij de kraam van 

Vereniging 'De Oude Dorpskern'.    

  

Calamiteiten  

Na het inrichten van uw kraam op zaterdag ontvangt u van de organisatie een 

geplastificeerd overzicht met belangrijke telefoonnummers en instructies ‘Wat te doen bij 

calamiteiten’. Lees deze instructies goed door en bewaar dit overzicht op of in de buurt 

van uw kraam.  

  

  

 

 


