
Reglement boeken-, vlooien- en hobbymarkt Stad Bree 

 

De stedelijke Toeristische Raad Bree organiseert eenmaal per jaar een vlooien- boeken- en hobbymarkt, op 

Paasmaandag. 

 

Standhouders dienen zich te houden aan de richtlijnen van de marktverantwoordelijken (herkenbaar aan fluohesje 

Toeristische Raad) die de dag zelf vanaf 07.00 u standplaatsen aanwijzen. Er mogen geen standen opgebouwd 

worden vóór het toewijzen van een plaats door de marktverantwoordelijken.  

 

De markt vindt plaats op de Markt in Bree (straatnaam) en bij uitbreiding in de Hoogstraat, Kloosterstraat en 

Vrijthof. U dient het centrum binnen te rijden via de Kloosterstraat. 

 

Auto’s mogen achter de standplaats geparkeerd worden, evenwel dient de volledige wegbreedte gevrijwaard op 

bevel van de brandweer en andere hulpdiensten. Ook toegangen tot woningen dienen gevrijwaard te blijven. Op 

het Vrijthof mogen auto's enkel in- en uitgeladen worden, zij parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaatsen 

in de straten/Augustijnerparking. 

 

Het verkeer in het stadscentrum wordt door een politiereglement geweerd door het volledige centrum autovrij 

te maken van 6.00 u ’s morgens tot 19.00 u ’s avonds. 

 

Standhouders kunnen vanaf 7.00 u hun standplaats innemen, de markt eindigt om 17.00 u. De standhouders 

dienen uiterlijk een half uur later hun stand afgebroken te hebben en hun auto moet vanaf dan geparkeerd 

worden op de reguliere parkeerplaatsen. 

 

Wat betreft brocanterie en niet-boeken, niet-tijdschriften of ander drukwerk, mogen enkel reeds gebruikte spullen 

te koop aangeboden worden. Standhouders met zelfgemaakte hebbedingetjes (hobby) zijn wel toegelaten. 

 

Kofferbakverkoop (enkel waren verkopen vanuit het koffer van de auto) is niet toegelaten. 

 

Enkel de goederen die de verkoper niet heeft aangekocht, niet heeft gefabriceerd of niet heeft geproduceerd 

met het oog op de verkoop ervan mogen te koop worden aangeboden. Het is verboden levende dieren te koop 

aan te bieden, alsook producten uit eigen tuin. Verkoop van alle vormen van gemotoriseerde voertuigen, geschikt 

voor de openbare weg, van alle soorten wapens en munitie en alle vormen van vuurwerk is strikt verboden. 

 

Het is ook verboden een tombola te organiseren of andere kansspelen te houden. Ook het uitdelen van flyers 

wordt niet toegestaan. 

 

Het standgeld wordt vastgelegd op 8 euro per standplaats ongeacht de afmetingen. Standen die uitgebaat 

worden door kinderen betalen 3 euro standgeld. Minderjarigen dienen altijd vergezeld te zijn van een volwassene 

bij het openhouden van een stand. Op een “kinderstand” dient minimaal 50% van de aangeboden producten te 

bestaan uit gebruikt speelgoed. 

 

Standhouders kunnen zich op voorhand melden, maar zijn hiertoe enkel verplicht indien zij van de organisator 

een marktkraampje willen huren. De kraampjes, 2 x 1 meter groot met enkel een dakzeil, geen zijwanden, zijn 

te huur aan 5 euro per stuk. De kraampjes dienen zelf in elkaar gezet en afgebroken te worden. Afhalen van 

de materialen gebeurt door aanmelding bij de organisatie aan het oud Stadhuis, Markt z/n, 3960 Bree.  

Tegen betaling van een waarborg van 20 euro krijgt de huurder daar het tentzeil overhandigd. Bij inlevering van 

het tentzeil na de markt (uiterlijk om 17.30u) wordt de waarborg onmiddellijk terugbetaald. 

 

De organisator, zijnde de Toeristische Raad van Bree, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan 

de aangeboden goederen veroorzaakt door derden of natuurelementen. 

 

De organisator behoudt zich het recht de vlooien- boeken- hobbymarkt niet te laten doorgaan, vb. in geval van 

slechte weersomstandigheden. 

 


