
 

Voorwaarden kinderkleedjesmarkt winkelcentrum  

Winkelcentrum Vathorst tijdens Koningsdag 2019 

 

 Kinderen mogen op 27 april hun spullen verkopen in Winkelcentrum Vathorst. 
 De winkeliersvereniging heeft vergunning voor het organiseren van de kinderkleedjesmarkt. 
 De winkeliersvereniging is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de verkooptransacties op 

de kinderkleedjesmarkt. 
 De kinderkleedjesmarkt begint om 6.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur. Bij het 

neerleggen van de kleedjes moeten kinderen opletten dat de zijstraten waar ook winkels aan 
gelegen zijn vrijlaten. Ook mogen ze geen kleedjes neerleggen direct voor de ingang van 
winkels of horeca. 

 Kinderen mogen spulletjes verkopen, muziek maken of een theatervoorstelling geven. 
Geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan. 

 Kinderen mogen zitten op de aangegeven plekken die zijn afgezet met linten. 
 

Wat mag niet? 
 Etenswaren en (fris)dranken verkopen, maar wel door kinderen zelfgemaakte koekjes, 

muffins of snoepzakjes. 
 Het gebruiken van gasflessen en verhittingsapparatuur (zoals vuurkorven) is ten strengste 

verboden omdat dit niet brandveilig is. 
 Verkoop van dieren. 
 Monstertjes of proefexemplaren uitdelen. 
 Voertuigen, caravans, aanhangwagens, tenten en kramen binnen het gebied plaatsen.  
 Gokspellen zijn verboden. 

 
Voor kinderen! 

 De kinderkinderkleedjesmarkt is bedoeld voor kinderen die (tweedehands) spullen willen 
verkopen.  

 Na afloop of bij vertrek van de kinderkleedjesmarkt dienen kinderen en/of hun ouders niet 
verkochte spulletjes en eventueel afval meenemen naar huis of deponeren in de speciaal 
geplaatste afvalcontainers. U mag geen spullen naast en tegen de containers aanzetten.  

 In het hele gebied is extra toezicht door de Organisatie, Politie, Stadstoezicht, Beveiliging, 
Gemeente, Parkeerwachten en Brandweer. Er wordt toegezien op naleving van de spelregels.  

 
Plattegrond kinderkleedjesmarkt 2019  

 Op de plattegrond is exact aangegeven waar de kinderkleedjesmarkt mag plaatsvinden. De 
rijbanen zijn niet bestemd voor de kleedjesmarkt en moeten worden vrijgehouden voor de 
bereikbaarheid van hulpdiensten in geval van calamiteiten. 

  
Organisatie 

 Elke deelnemer is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de organistoren ter 
plaatse. De organisatoren hebben het recht deelnemers van de markt te verwijderen bij niet 
opvolgen van aanwijzingen. 
 


