
Information og regler for loppemarked i Dronninglund Hallen lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00-15.30:

1. Der skal bestilles stadeplads, for at deltage på loppemarked i Dronninglund Hallen. Navn, adresse, 
mailadresse, mobilnr. og stadeplads nr.  skal oplyses ved tilmelding, hvilket er krav fra SKAT og 
politiet. Kvittering skal kunne fremvises på markedet. Pris pr. stadeplads er 200 kr. 

2. Din bestilling er bindende. Indbetalinger for stadeplads(er) tilbagebetales ikke – uanset om du er 
forhindret i at benytte din/dine stadeplads(er). Videresalg af stadeplads(er) er ikke tilladt. Du må 
sende en afløser, hvis navn og adresse oplyses til arrangøren. Afløseren skal være gjort bekendt med 
og overholde nærværende regler (krav fra SKAT).

3. Stadeplads nr. 1-10 samt 70-78 er normalt tilskuerpladser i hallen, hvilket giver ”hylder” til fin
præsentation af varer. Stadeplads nr. 1 er tættest ved publikum-indgangen, men varer kan tages ind
via alle hjørner i hallen.

4. Der adgang til markedshallen fra kl. 08.30 (ankom senest kl. 09.15).
5. Vi vil naturligvis stå klar til at hjælpe dig med at finde din(e) stadeplads(er)
6. Der vil være gratis rundstykker og kaffe til de morgenfriske fra kl. 8.45 (2 rundstykker pr. stand)
7. Du skal være på din(e) plads(er) senest fra kl. 09.45 (er din(e) plads(er) ikke taget i brug, forbeholder 

vi os ret til at genudleje din(e) plads(er) til anden side).
8. Stadeholderne skal staks efter ankomsten gøre sig bekendt med, hvor brandudstyret er placeret i

markedshallen (Krav fra brandmyndighederne)
9. Borde og stole kan lånes gratis i hallen. Toiletter er åbne i hele markedshallens åbningstid.
10. Af hensyn til sikkerheden skal de udstillede varer holdes indenfor det tildelte areal. Gangarealer/

flugtveje skal holdes frie og ryddelige for varer, borde mv. i hele deres bredde.
11. Markedet er åbent for kunder/gæster fra kl. 10.00 – 15.30.

Af hensyn til dine stadeholderkollegaer og gæster må markedshallen først forlades kl. 15.30.
12. Markedshallen skal senest forlades opryddet/rengjort kl. 16.30.
13. Stadeholderne må ikke sælge våben, dyr, fødevarer og lign.

14. Der må ikke bruges højtalere. Rygning er forbudt. Husdyr må ikke medbringes.

15. Brug af kogeapparater, grill, stearinlys, åben ild, brandfarlige væsker eller flaskegas er forbudt (Krav 
fra brandmyndighederne).

16. Alle fornødne forsikringer skal tegnes af stadelejeren selv. Stadelejeren er ansvarlig for eventuelle
skader i markedshallen.

17. Enhver, der overtræder ovenstående regler, eller i øvrigt er til gene for markedets drift, kan 
omgående bortvises/ifalde erstatningsansvar. Dette kan også medføre fremtidig udelukkelse fra 
markedet, uden refusion af indbetalt stadeleje.

18. Dronninglund Borgerforening forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet ved for få tilmeldte.

Med venlig hilsen Dronninglund Borgerforening - borgerforening@dronninglund.dk - www.dronninglund.dk
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