Regels t.a.v. deelname aan de Oranjemarkt Almelo
1. De Oranjemarkt vindt plaats op: Oranjestraat, Grotestraat Noord, Koornmarkt, Waagplein,
Busstation Wierdensestraat, Schuttenstraat, Schokland, Corridor, Grotestraat Zuid (tot
Amaliaplein)en Hagenborgh,
2. Het inschrijfnummer, dat u van ons ontvangt, is tevens uw plaatsnummer. De bezetting van een
ander plaatsnummer dan aan u toegekend, is niet toegestaan.
3. De houder van het toegezonden/uitgereikte plaatsbewijs (emailbevestiging) dient deze te allen
tijde te kunnen tonenaan de organisatie of een daartoe bevoegd toezichthouder. Indien u hier niet toe
in staat bent dient u de Oranjemarkt te verlaten.
4. Vanaf 07.30 uur is het mogelijk uw plaats in te nemen. Eerdere inname is niet toegestaan.
Wanneer de standplaats niet ingenomen wordt vóór 09.00 uur, door de hiertoe bevoegde persoon,
komt uw toegekende plaats te vervallen.
5. Uw plaats is aangegeven met een nummer. Dit nummer is het hart van uw grondplaats of kraam.
Uw plek is 4 meter breed en 2 meter diep. Het overschrijden van deze ruimte is niet toegestaan.
6. Ingangen van winkels en publieke gelegenheden dienen minimaal 1,5 m vrije doorgang te
hebben.
7. Op het plaatsbewijs staat een letter, deze letter geeft aan in welk vak uw grondplaats/kraam zich
bevindt. Op Koningsdag is er sprake van vrij parkeren in de binnenstad op de aangegeven
parkeerplekken. De parkeergarages zijn gratis.
8. Bij elke aanrijroute staan mensen van de organisatie op post, bij deze post dient u uw
plaatsbewijs te tonen en verdere instructies op te volgen.
9. Auto’s worden tot 09.00 uur toegelaten om te lossen. Hierna dienen de pleinen en de straten
autovrij te zijn. Na afloop (vanaf 17.00 uur) worden auto’s weer toegelaten op het terrein van de
Oranjemarkt, tenzij de organisatie anders beslist.
10. Het is niet toegestaan pinnen in de bestrating te slaan of de straat op een andere manier te
beschadigen.
11. De verkoop van alcohol en eventuele andere verdovende middelen is ten strengste verboden.
12. Afval dient door u zelf na afloop van de Oranjemarkt in de daarvoor bestemde containers van
Twente Milieu gedeponeerd te worden. Blijft het afval op een plaats liggen dan zal de organisatie de
schoonmaakkosten bij de huurder van die plek in rekening brengen.
Voor het papier, textiel en restafval worden aparte containers geplaatst. Kringloopartikelen, zoals
speelgoed, kleine meubels, serviesgoed e.d. worden door goede doelen in ontvangst genomen. (Pas
op: géén Knuffels – die horen in de textielcontainer). De kramen van de goede doelen zijn bezet van
16.00 uur tot 18.00 uur op zes verschillende plekken binnen het evenemententerrein.
13. Eventuele aanwijzingen van de politie, brandweer, toezichthouders en de organisatie dienen per
direct te worden opgevolgd. Indien u hier geen gehoor aan geeft kunt u van de Oranjemarkt
verwijderd worden en zal uw inschrijving worden ingetrokken. U kunt in dit geval géén
(financiële) claim indienen bij de organisatie voor de gemaakte kosten!

14. Bij de verkoop van etenswaren dient u aan de eisen van de Keuringsdienst van Waren te
voldoen, u bent hiervoor zélf verantwoordelijk!
15. Stichting Almelo Events is de organisator van de Oranjemarkt en uit dien hoofde aanspreekbaar
voor de verkoop van de plekken binnen het evenemententerrein (zie punt 1). Oranjemarktplaatsen
worden verkocht bij benadering.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Almelo Events via het mailadres: info@almeloevents.nl
Voor meer informatie zie: www.almeloevents.nl/evenementen

