Regels vrijmarkt verkoop Zomerparkdag
Tijdens de Zomerparkdag is er een vrijmarkt voor het verkopen van
kinderspeelgoed en andere leuke spulletjes. De markt wordt
gehouden in het Burgemeester Baxpark bij de Antoniuslaan. Van
tevoren inschrijven, aanmelden en dergelijke is niet nodig.
Wel zijn er enkele regels opgesteld om alles in goede banen te
leiden. Deelnemers aan de vrijmarkt:

Melden zich tussen 8.30 uur en uiterlijk 9.45 uur bij het
personeel op de Parkeerplaats Burgemeester Baxpark
langs de Antoniuslaan (inrit ter hoogte van de Avelingen);
Hebben respect voor elkaar en houden rekening met
wachttijden;
Krijgen een locatie toegewezen door de verkeersregelaars
(plaatsen kunnen niet gereserveerd worden);
Volgen de aanwijzingen van organisatie,
verkeersregelaars en personeel van de gemeente HendrikIdo-Ambacht stipt op;
Komen indien mogelijk lopend of met de fiets. Auto’s
worden geparkeerd op de parkeerplaats. (tip: neem een
karretje mee om uw spullen van en naar uw auto te
vervoeren);

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wenst deelnemers een fijne en
gezellige dag

Rijden niet met een voertuig in het Burgemeester
Baxpark, tenzij daar in overleg met de organisatie
uitdrukkelijk toestemming voor verkregen is. In dat geval
is het alleen toegestaan om op de verharding te rijden;
Hebben hun voertuig hoe dan ook om 9.30 uur buiten het
park staan. Vanaf dat tijdstip wordt geen enkel voertuig
van deelnemers aan de vrijmarkt tot het park toegelaten;
Beschadigen het park (bermen, gras, struiken, bomen,
paden enzovoort) niet. De kosten van schadeherstel
worden doorberekend aan de veroorzaker;
Verlaten hun verkooplocatie na 15.00 uur. Let op: het is
niet toegestaan met een voertuig het park in te rijden.
Neem daarom een karretje mee;
Tonen of verkopen geen (speelgoed) wapens. Conform
onze APV is dit verboden;
Laten geen goederen en/of afval achter. Nemen afval
mee naar huis of gooien het weg in de afvalcontainer.
(op de parkeerplaats bij het begin van het park bij de
kruising Avelingen/Antoniuslaan).

