Spelregels
Vrijmarkt Koningsdag
in het Centrumgebied

Locatie
• Het innemen van een andere standplaats, anders dan in het
toegezonden plaatstoewijzingsbesluit is verboden.
• Men dient de plaatstoewijzing, verstrekt door Stadsontwikkeling afdeling Bouw- en Woningtoezicht, bij het innemen van de standplaats bij zich te hebben. Men dient het
toewijzingsbesluit op verzoek van de bevoegde ambtenaren
van Stadsbeheer direct te kunnen tonen. Aanwijzigen van
ambtenaren van de Politie, Brandweer, Voedsel en Waren
Autoriteit (www.nvwa.nl/onderwerpen/markten-en-evenementen-eten-en-drinken) en de dienst Stadsbeheer dient u
direct op te volgen.
• Het is alleen toegestaan het assortiment dan wel de artikelen
te verkopen waarvoor toestemming is verleend en vermeld in
het plaats - toewijzingsbesluit. Verkoop van andere artikelen
leidt tot intrekking van plaatstoewijzing en verwijdering van
het terrein
• Het is verboden voertuigen, transportmiddelen bij de standplaats te hebben gedurende de vrijmarkt. Men dient hun
voertuig elders te parkeren. Let op: ook op Koningsdag is
het betaald parkeren in het gehele centrum.
• Indien een winkel geopend is, moeten de winkel in- en uitgangen vrijgehouden worden.
• Alle schade aan enig eigendom van de gemeente of van
derden zal voor rekening van de houder van deze plaatstoewijzing komen. De standplaatshouder is aansprakelijk voor
alle activiteiten bij of op de standplaats.
• De gemeente Rotterdam wijst alle aansprakelijkheid van de
hand, welke door de houder of derden wordt veroorzaakt
tijdens het innemen van de standplaats.
• Alle brandkranen en brandputten moeten vrij worden gehouden van obstakels. Elektriciteitskabels moeten zonder
gevaar of hinder voor het publiek worden aangebracht (tapevast op de grond of op een hoogte van minimaal 4,2 meter).
• Indien bij een standplaats een geluidsbron wordt geplaatst
(bijvoorbeeld een aggregaat), dan bedraagt het geluidsniveau op een afstand van 10 meter niet meer dan 80 dB(A).
• Bij slechte weersomstandigheden kan de vrijmarkt worden
afgelast. Van slechte weersomstandigheden is o.a. sprake
bij een windkracht vanaf vijf Beaufort en/of windstoten met
een vergelijkbare kracht. Een gevolg kan zijn dat de kramen

afgebroken en verwijderd dienen te worden. Bij slechte
weersomstandigheden kan het gebruik van stormankers
verplicht worden gesteld.
• Nadere voorwaarden gesteld door de overheid (Politie/
Brandweer/ Stadsbeheer / of Voedsel en Waren Autoriteiten
gesteld) moeten worden opgevolgd en nageleefd.
• Het niet naleven van deze voorwaarden alsmede instructies
van de Brandweer en Voedsel en Waren Autoriteiten leidt tot
intrekking van de plaatstoewijzing

Alcoholische dranken
De verkoop van alcoholische dranken op de vrijmarkten is niet
toegestaan. Blikjes of flesjes alcoholvrije dranken verkopen
of weggeven mag wel. Hiervoor heeft men geen vergunning
nodig.

Etenswaren
De verkoop van etenswaren (vlees, vis, zuivel) is uitsluitend
toegestaan indien u als ondernemer in het bezit bent van een
Rotterdamse markt- cq straathandelvergunning of in het bezit
bent van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
als ondernemer met verkoop van eet- en drinkwaren. Particulieren mogen geen aan bederf onderhevige producten verkopen.

Schoonmaak
De standplaatshouder draagt er zorg voor dat de hem toegewezen plaats schoon wordt achtergelaten. Standplaatshouders
met etenswaren, dienen bij de standplaats een afvalbak te
plaatsen die voor het publiek bereikbaar is.

Tijden
• De standplaats mag uitsluitend op 27 april vanaf 05.00 uur
worden ingenomen. De standplaats dient om uiterlijk 09.00
uur te zijn ingericht. De standplaats dient om uiterlijk 17.00
uur te zijn ontruimd.
• Aan - en afvoer van materialen en bevoorraden per voertuig
is toegestaan tot 09.00 uur en na 16.00 uur.

