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Huishoudreglement 
Ondernemers- en ambachtenmarkt Pitch kaffee
Zondag 2 juli - 2023

Om onze Pitch kaffee markt vlot en goed te laten verlopen, maken we enkele goede afspraken. Tij-
dens de vorige editie is alles heel goed verlopen. We doen samen ons best om dit voor onze tweede 
editie ook te bereiken ;-).

Deelname kan pas bevestigd en/of aanvaard worden na gelezen en goedkeuring* van dit huishou-
delijk reglement via de aanvraag pagina op onze website. (*verplicht aanvink vakje)
https://pitchkaffee.be/aanvraag-markt/

Afspraken

- de markt gaat door op zondag 2 juli van 10 uur – 18u30 

De markt is een mix van ondernemers en creatievelingen. Bij deelname is het verplicht om over 
een ondernemersnummer en/of btw nummer te beschikken. 

In onderlinge overeenkomst met de lokale overheidsdiensten hebben we een uitzondering ver-
kregen om de standhouders vrij te kunnen stellen van het bezit van een leurderskaart. Pitch Kaf-
fee engageert zich om de de lokale handel en het samenbrengen van de buurtbewoners via zijn 
ondernemers-en ambachtenmarkt een boost te geven.

- Op de dag zelf laten we geen auto’s toe op het terrein van Pitch kaffee. Alle auto’s van standhou-
ders en bezoekers mogen gratis parkeren op de parking van de Aldi. Voor het laden en lossen van 
goederen en praktische afspraken krijgen jullie later een mail.

- We zijn heel dankbaar dat we de parking van de ALDI opnieuw mogen gebruiken voor een volle-
dige dag, draag er goed zorg voor.

- Tijdstip van klaarzetten en einde markt worden gerespecteerd zoals aangegeven.
Opzetten: tussen 6u30 – 9u00 
Afbraak: vanaf 18u45

- Aanlevering van grote spullen kunnen niet meer doorgaan wanneer er bezoekers zijn.
(Wie graag zaterdag 1 juli grote spullen komt afzetten, graag een afspraak maken, dan bekijken we 
wat de mogelijkheden zijn.) 
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- Schade die aangericht wordt op het terrein van Pitch kaffee of de parking van de Aldi dient on-
middellijk gemeld te worden. De schade wordt vergoed door de schadeaanrichter.

-De ondernemers -en ambachtenmarkt kan niet garanderen dat je een bepaalde omzet behaalt, 
geloof in de sterkte van je ‘product’ en maak gebruik van deze opportuniteit om promo te maken, 
een groot doelpubliek te bereiken en contacten te leggen met andere ondernemers.

- Onkosten die gemaakt worden om deel te nemen aan de markt worden niet vergoed door Pitch-
kaffee (zoals vb. een tentje, plooitafel, versiering, …).

- Er mag geen muziek worden afgespeeld vanuit je standje, zorg dat je marktbuur ook rustig recla-
me kan maken, verkopen en genieten van de dag! Muziek, daar zorgt Pitch kaffee voor.

- Er mogen geen dranken en/of voeding verkocht worden, tenzij het om ambachtelijke droge, ‘kou-
de’ voeding gaat en/of de verkoop in functie van je concept staat. 

- Groot afval van je standje dient terug meegenomen te worden naar huis. Je kan een afvalbakje 
voorzien om jouw marktstand proper te houden. ;-)

- Bij aankomst ‘s morgens, krijgen de deelnemers een stand nummer en helpen we jullie bij het 
vinden van jullie plekje. Respecteer de marktplaats die je aangewezen krijgt. Op deze wijze verze-
keren we dat iedereen kan genieten van een eigen zichtbaar marktplekje en kunnen we een goeie 
mix van ondernemers en creatievelingen garanderen.

- De sanitaire ruimte van Pitch kaffee staat ter beschikking, zorg ervoor dat je de ruimte netjes 
achterlaat.

- Je betaling en deelname is definitief na betaling.

- Bij ernstige overmacht en waardoor je er niet bij kan zijn, geef je een belletje (0472102625).

- Pitch kaffee is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsels die plaatsvinden op het terrein van 
Pitchkaffee. Hetzelfde geldt voor diefstallen. Draag goed zorg voor je spullen en laat je stand niet 
onbemand achter. Laat ons samen promo voeren, op deze manier lokken we ongetwijfeld een 
breed publiek! Spread the word!

Laten we hopen op een zonnige dag met veel bezoekers!   We zijn heel benieuwd om jullie markt-
standjes te zien!!!
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