
Huisregels Jaarmarkt Borssele 
 
U dient uiterlijk 09.00 uur aanwezig te zijn ivm afsluiting toegangswegen 
 
1. locatie van de jaarmarkt: Plein Borssele;  

2. 07.30 kramen beschikbaar, kraamnummers staan op de planken. Van de gemaakte indeling 

kan niet meer worden afgeweken; 

3. Er kan geen auto achter de kramen 1 t/m 10 41 t/m 50 + 56 t/m 62 + 65 t/m 84 en vanaf 117. 

Alle overige kramen auto zo kort mogelijk bij uw kraam, maximaal 1 auto per kraamhouder;  

4. Het afspelen van muziek is niet toegestaan; 

5. het is niet toegestaan vóór 16.15 uur te starten met inpakken. Om 17.00 start afbreken kramen, 

u dient dan uw kraam en de kraamomgeving schoon achter te hebben gelaten; 

6. Geen afval naast de afvalcontainers plaatsen;  

7. EHBO bij de kramen 78 t/m 82 van de organisatie (naast ingang vijver); 

8. kraamhouders met een stroomaansluiting dienen zelf een verlengsnoer van minimaal 25 meter 

mee te nemen. De stekkerdozen bij de geluidsmasten zijn niet geschikt voor het opladen van 

mobiele telefoons of ander stroomgebruik!!!!  

9. verkoop van alcoholische dranken voor directe consumptie is niet toegestaan;  

10. verkopers van etenswaren dienen ervoor te zorgen dat hun verkoopwagen voldoet aan alle 

gestelde eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de “handreiking evenementen en 

brandveiligheid” uitgegeven door de Veiligheidsregio Zeeland (zie bijgaand PDF-bestand).  

 
Het deelnemen aan en/of bezoeken van de jaarmarkt is geheel op eigen risico. De 
organisatie, zijnde Sport Vereniging Borssele, is op geen enkele wijze voor welke schade 
dan ook aansprakelijk te stellen. De organisatie beslist in geval van slechte 
weersomstandigheden of de markt wordt afgelast. Dit kan uiterlijk tot zaterdag 21 mei 07.00 
uur. In dat geval wordt de helft van het inschrijfgeld geretourneerd. Bij annulering uwerzijds 
wordt geen geld geretourneerd. 
  
  
Wij gaan ervan uit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Kijk voor nog meer 
informatie over de jaarmarkt en het programma op onze site www.svborssele.nl  
  
Namens de organisatie wens ik u allen een hele fijne dag en veel succes met uw verkoop!  
  
Met vriendelijke groet,  
Katja Schikker 
Organisatie Jaarmarkt Borssele 

http://www.svborssele.nl/

