
 

 

 

 

 

Markt-regelement Prospects@Work-Tilburg 

( Floralia Park, de Tuin van Oosterhout ) 

 

De rommelmarkt is voor de standhoud (st)ers toegankelijk vanaf 9:30 uur.  

De opbouwtijd is van 9:30 tot 11:00 uur 

De afbouw van 16:00 tot 18:00 (grond-plaats schoon opleveren). 

 

De standhouder(st)er moet zich op van Prospects@Work of van overheidswege 

kunnen  legitimeren door middel van een geldig ID of paspoort-tonen van ID 

verplicht vanaf 14 jaar (wettelijk), 

 jonger dan 14 jaar moeten de ouders zich legitimeren d.m.v. 

een geldig paspoort-ID-rijbewijs. 

 

 

De voorschriften van Prospects@Work, de overheid, de brandweer en de 

politie moeten worden opgevolgd.  

De goederen mogen alleen op grondplaats geplaatst worden en niet 

daarbuiten. Looppaden en nooduitgangen moeten vrij blijven. 

 

De markt is van 11:00 tot 16:00 uur geopend voor het publiek. 

 

Het verkopen  van illegale cd’s, dvd’s, wapens, drugs, porno 

of etenswaren is niet toegestaan. 

 

Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een grond-plaats,  

gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder begrepen,  

en de daaraan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhoud (st)er.  

Prospects@Work is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en / of 

personen die zich op de grond-plaats, Floralia Park of daarbuiten bevinden,  

door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. 

Brand, diefstal, wind en waterschade daaronder inbegrepen. 

Schade door toedoen van de standhoud(st)er toegebracht aan derden,  

zullen op hem/haar worden verhaald. 



 

Reclame, propaganda of het uitdelen van reclamemateriaal voor bedrijven, 

verenigingen, politieke organisaties is verboden. 

 

Prospects@Work kan naar eigen inzicht standhoud(st)er  

een andere grond-plaats aanwijzen. 

 

Standhouders die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden 

door de organisatie van het marktterrein verwijderd en kunnen geen 

aanspraak meer maken op het door hen betaalde inschrijfgeld (borg) 

 

De standhouder is pas ingeschreven na betaling ( borg ). 

 

Bij een calamiteit moet het terrein onmiddellijk worden verlaten en mogen 

er geen spullen van de grondplaats worden meegenomen. 

 

Nieuwe spullen en partijhandel is niet toegestaan. 
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