Reglement deelnemers
Algemeen
Muziek is toegestaan maar mag niet harder dan 80 dB(A). ( bij 80 dB(A) of harder is het niet
meer mogelijk om een normaal gesprek te voeren zonder te schreeuwen.)

®


Zorg dat u de spulletjes uiterlijk om 09.30 klaar heeft staan.

®

U mag pas opruimen na 16.00 uur omdat we mensen die later op de dag komen niet willen
teleurstellen. (de vergunning loopt van 7.00 tot 17.00 uur, dus eerder beginnen mag maar
hoeft niet)

®

Wilt u de plattegrond duidelijk zichtbaar ophangen voor de bezoekers.

®

Aan het einde van de dag dient iedereen zijn eigen rommel en ballonnen op te ruimen. We
willen de wijk graag netjes houden en ook volgend jaar ook weer de mogelijkheid krijgen om dit
evenement te kunnen organiseren.

®

Houd de doorgang altijd open voor brandweer en ambulance.

®

Zelfgemaakte hobbyspullen mogen verkocht worden. Commerciële verkoop is niet toegestaan.
Het is geen braderie, anders gaan we de doelstelling van garagesale voorbij.

®

Eten & Drinken
Het is toegestaan om beperkt eten en drinken te verkopen (niet commercieel). U kunt denken aan
het volgende: koffie, thee, frisdrank, cake & koeken, broodjes (evt. met snacks) etc.

®

Let op: bak- en verkooppunt dient ten allen tijden gescheiden te blijven! Û
Zorg voor een afvalbak. Û
Het is ten strengste verboden ALCOHOLISCHE DRANKEN te verkopen. Û
Wij verzoeken iedereen die eten en/of drinken tijdens de garagesale wil gaan verkopen de regels hier rondom
goed door te lezen! Deze zijn te downloaden op onze site:
www.garagesalecobbeek.nl/aanmelden
Bij overtreding van dit regelement door een deelnemer, is de organisatie van de Garagesale Cobbeek op geen enkele
wijze verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.
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