
Rommelmarkt 2021 

 

Naam standhouder:  

 

Graag uw aandacht voor deze extra COVID maatregelen die 

momenteel gelden voor markten in Aalst. 

Gelieve deze aandachtig te lezen en op te volgen: 

 

- Bij elke kraam of stand moeten producten voor handhygiëne 
voorzien worden (= flesje of pompje met ontsmettingsmiddel). 

- Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof dat de 
mond, de kin en de neus (zie bovenstaande definitie) 
bedekt is verplicht voor marktkramers of iedereen die achter de 
stand staat. 
Er mag ook een gelaatsscherm gebruikt worden als het dragen van 
een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is. 

- De gemeente kan, indien zij dat wenst, besluiten om ook het 
dragen van mondmaskers door klanten te verplichten. 
 

 

  

 

 

 



 

 

Beste Standhouder,  

! Belangrijk: Zie eerst ommezijde voor COVID specifieke 

maatregelen  

De rommelmarkt heeft plaats op de Grote Baan met zijstraten Herdersem-Dorp, 

Hardingstraat tot aan de Witgerstraat te Herdersem   

Dit van 9 u 's morgens tot 17 u in de namiddag.  
 

Opstelling van de kraampjes: 

Het kraam zelf staat vóór de wagen op de parkeerstrook of voetpad (afhankelijk van de 

situatie ter plaatse)  De bezoekers lopen in het midden van de straat.  

Er dient steeds een doorgang van minstens 4 meter in het midden van de straat  vrij te 

blijven  voor eventuele interventie van de hulpdiensten! 

Op plaatsen waar het te smal is zullen slechts langs één kant kramen gezet worden zodat  er 

ten allen tijde een vrije doorgang van 4 meter kan gegarandeerd  worden.  
 

Opstelling zondagochtend: 

Vanaf 7 u  zullen er mensen van de organisatie U ontvangen aan de infostand aan het 

kruispunt Hardingstraat  en Herdersem Dorp.  Daar krijgen jullie dit blad  

Leg dit blad zichtbaar aan de voorruit van je auto. 
 

Betaling: 

- Er wordt  1 € per meter aangerekend, dit dient contant betaald te worden bij het 

rondkomen van de secretaris zodra iedereen opgesteld is. 

- Ook bewoners van het parcours betalen hetzelfde.  

En verder nog deze belangrijke punten; 

- Voor bezoekers opent de rommelmarkt om 9 u. Einde wordt voorzien om 17 u 

- Verkoop van speelgoed, kleren, elektro, gebruikte voorwerpen enz. zijn geen enkel 

probleem, maar in geen geval professionele verkopers! 

- Verkoop van splinternieuwe zaken, wapens, voeding (bv. Hamburgers), drank of snoep zijn 

niet toegelaten! 

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door derden of door 

weersomstandigheden veroorzaakte schade.  

- Bij het opkramen van de standplaats  moet deze netjes achtergelaten worden, dus ook 

uw afval verplicht meenemen ! ! 

 

- Het is verplicht zich te houden aan de Covid-maatregelen van de overheid die op dit 



moment geldig zijn (15-08-2021)  

-> Zie dus ook andere kant van dit blad ! 

 

Verder nog een aangename dag gewenst ! 

  


