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1. ALGEMENE BEPALING  
1.1 Benoeming 
a. De organisatie is het bestuur van ‘Gezinsbond O.-L.-V.-Waver '.  
b. Zij staan in voor de goede verloop van de activiteit en de inschrijvingen. 
c. De deelnemers zijn de personen die zich ingeschreven hebben voor de ‘garageverkoop’. 
d. De bezoekers zijn personen die tijdens het weekend van de ‘garageverkoop’ een bezoekje 

brengen aan de verschillende garages.    
 
2. DEELNEMEN  
2.1 inschrijven 
a. Iedereen die wenst deel te nemen aan de ‘garageverkoop’ is verplicht zich in te schrijven. 
b. De inschrijving is pas officieel als wij het inschrijvingsformulier volledig ingevuld hebben 

ontvangen. 
c. De inschrijving is pas officieel indien wij de deelnameprijs op onze bankrekening hebben 

ontvangen. 
d. Inschrijven kan tot uiterlijk 18 augustus 2021. Nadien worden de inschrijvingen definitief 

afgesloten.  
 
2.2 Deelnamegeld 
a. Om deel te nemen aan de ‘garageverkoop’ mag de organisatie een deelnameprijs vragen. 
b. Deze deelnameprijs wordt beschouwd als een administratieve en publiciteitsbijdrage. 
c. Deelnameprijzen moeten steeds op onze rekening gestort worden. Cash wordt niet aanvaard. 

Dit om latere discussies uit de weg te gaan. Rekeningnummer BE87 9730 1531 2694 van 
Gezinsbond OLVW met vermelding “garage + straatnaam+nummer”. 

d. Ingeschreven leden van ‘Gezinsbond’ betalen € 4. 
e. Deelnemers die geen Gezinsbond-lid zijn betalen € 8.  
 
2.3 Rechten 
a. De deelnemers mogen zoveel aanbieden als ze zelf willen, indien voldaan aan de 

voorwaarden. 
b. De deelnemers bepalen zelf de prijzen van het materiaal dat ze aanbieden, indien voldaan 

aan de voorwaarden. 
c. De deelnemers mogen zelf bepalen hoeveel promotie ze voeren voor hun garage. 
d. De deelnemers bepalen zelf de oppervlakte waar ze hun materiaal uitzetten, indien voldaan 

aan de voorwaarden.  
 
2.4 Voorwaarden 
a. Deelnemers moeten hun stand opbouwen op privégrondgebied in de gemeente Sint-

Katelijne-Waver (2860 en 2861). 
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3. VERKOOPWAREN  
3.1 Materialen 
a. De organisatie is nooit verantwoordelijk voor het verkochte materiaal dat deelnemers 

aanbieden. 
b. De organisatie kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan 

materialen. 
c. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat ze aanbieden. Ook zijn zij zelf 

verantwoordelijk voor het bewaken ervan. 
d. De organisatie is nooit verantwoordelijk voor diefstal van goederen door derden. Indien 

nodig kan de deelnemer een schadeclaim of een klacht indienen bij de politie tegen de 
diefstal. 

e. Alles wat binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare verkocht mag worden, kan te koop 
aangeboden worden. Stocks van winkels mogen niet verkocht worden! 

f. De opbrengst van de verkochte artikelen is volledig voor de verkoper. 
g. Verkoop van voeding en/of drank is niet toegelaten. 
 
  
4. LOCATIE  
4.1 Opstelling 
a. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun materiaal. 
b. De deelnemers moeten op voorhand het juiste adres doorgeven aan de organisatie. Dit doen 

ze via het online inschrijvingsformulier. 
c. Het is ten strengste verboden om materialen op openbare plaatsen uit te stallen, op het 

voetpad of de straat.  
 
4.2 Veiligheid 
a. Er moet nauwlettend gelet worden op de veiligheid van de bezoekers.    
b. Voorzie handgel en draag een mondmasker. 
c. Let erop dat kopers voldoende afstand houden van elkaar. 
 
 
5. DE ORGANISATIE  
5.1 Bevoegdheden 
a. De organisatie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de deelnemers. 
b. Deelnemers kunnen op elk moment informatie vragen en contact opnemen met de 

organisatie. 
c. De organisatie heeft het recht om deelnemers te weigeren indien ze niet voldoen aan de 

algemene voorwaarden. 
d. De organisatie heeft het recht om zelf de deelnameprijzen te bepalen. 
e. De organisatie zorgt voor een vlot verloop van de activiteiten. 
f. De organisatie stelt de activiteit voor aan de gemeente, dit om de veiligheid te kunnen 

garanderen. 
g. De organisatie zorgt voor de nodige promotie. 
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h. De organisatie is nooit verantwoordelijk voor schade aangebracht door derden aan 

materialen, noch voor diefstal of verlies. 
 
i. De organisatie is nooit het aanspreekpunt voor materialen die na aankoop niet aan de 

verwachtingen voldoen. Daar moet de koper zich richten tot de deelnemende verkoper.  
 
5.2 Publiciteit 
a. De organisatie maakt en verdeelt de nodige affiches en flyers, vermeldt de garageverkoop op 

online directories en deelt op Facebook,... 
b. Elke deelnemer zal op dezelfde manier alle nodige promotie krijgen van hun verkoop. 
c. De organisatie bezorgt de deelnemers tijdig de nodige informatie en promotiemateriaal.  
d. De organisatie zorgt voor algemene promotie; deelnemers voorzien zelf individuele 

reclame/bewegwijzering. 
 
5.3 Contact 
a. Met alle vragen kan je terecht bij Isabelle Fossé, 015 76 12 48 of via garage@gezinsbond-

olvw.be. 
b. De lijst met deelnemende garages wordt vanaf 19 augustus 2021 gepubliceerd op  

olv-waver.gezinsbond.be. 
c. Promomateriaal (affiches, flyers, ballonnen,...) kunnen afgehaald worden bij Isabelle Fossé, 

Vinkenhofstraat 49, OLVW, op vooraf bepaalde data of na afspraak via garage@gezinsbond-
olvw.be of 015 76 12 48. 

 
 
6. TIJD  
6.1 Tijdspanne 
a. Deelnemers mogen hun materialen enkel verkopen in de opgelegde tijdspanne. 
b. Dit kan enkel op zondag 22 augustus 2021. 
c. De garages gaan ten vroegste open vanaf 9 u en sluiten om 16 u. 
 


