
 

Reglement BRIC & BRAC  
Tresoriersstraat 5  

8980 Zonnebeke 

 
- onder inrichters verstaan we “ VZW Motorvrienden Groene Gifkikkers” in zijn geheel zoals zijn opgesomd in 

de ledenlijst.  

 

- onder deelnemer verstaan we iedereen die goederen aanbrengt ter verkoop, demonstratie of tentoonstelling.  

 

- de deelnemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen uitstallen en weghalen van de goederen, de inrichters 

dragen daarin geen enkele verantwoordelijkheid.  

 

- de goederen kunnen worden aangebracht op zaterdag vanaf 17.00u tot 20.00u. en op zondag 6h00 tot 9h00. De 

zaal word ten allen tijde bewaakt (ook s’nachts).  

 

- onder deelnemer verstaan we de eigenaar of toevertrouwde en 1 partner. 

  

- de deelnemer draagt zorg voor de gebouwen en omgeving en voert geen acties uit die milieu en 

geluidsbelastend kunnen zijn.  

 

- de geluidshinder bij het opzetten wordt tot een minimum beperkt gezien het vroege uur.  

 

- hinderlijke en gevaarlijke producten worden zoveel mogelijk geweerd en de deelnemer verbind zich ertoe om 

de vloeren daartegen te beschermen.  

 

- alle gevolgen van vervuilingen van welke aard dan ook worden door de deelnemer financieel gedragen.  

 

- alle afval wordt door de deelnemer terug meegenomen na de beurs. 

  

- het is de deelnemer verboden om verbrandingsmotoren in werking te stellen binnen in de gebouwen.  

 

- de handelaren maken zich kenbaar vooraleer deel te nemen.  

 

- verkoop van eten of drank door de deelnemer is niet toegestaan.  

 

- de deelnemer neemt enkel de nodige tijd om zijn materialen uit zijn voertuig te halen en verplaatst zijn voertuig 

naar de openbare parking of weg.  

 

- de beurs neemt zijn einde om 17.00u.  

 

- na 17.00u neemt de deelnemer alle goederen terug mee en dit tegen ten laatste 21.00u.  

 

- de inrichters ontslaan zich van elke vorm van verantwoordelijkheid jegens de deelnemer en derden  

 

- de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies e.d..  

 

- na nalezing van dit huisreglement vult de deelnemer zijn adres in en dagtekent. 


