REGLEMENT GARAGEVERKOOP GEMEENTE HERNE
Artikel 1. Gegevens van de garageverkoop
Er wordt in Herne een garageverkoop georganiseerd. De garageverkoop houdt in dat inwoners goederen te
koop aanbieden. De prijs van de goederen wordt door de verkoper zelf bepaald en mag eventueel ter
plaatse gewijzigd worden. De opbrengst van de verkoop is volledig voor de particuliere verkoper.
Artikel 2. Domein bestemd voor de garageverkoop
De goederen mogen enkel worden uitgestald en voor verkoop aangeboden op de private eigendom van de
deelnemer, dit wil zeggen in en voor de garage, op de oprit en in de voortuin, en dit tot aan de grens met
het openbaar domein van de gemeente Herne. Het is niet toegestaan delen van het openbaar domein voor
de garageverkoop in te nemen.
Indien men ver van de dorpskern of afgelegen woont, is het toegestaan om in de Hernekouter (parking
sporthal) een verkoopstand op te stellen. In dit geval dient de deelnemer ervoor te zorgen dat zijn
verkoopplaats ordelijk blijft en dat alle afval en vuil in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk wordt
opgeruimd en verwijderd.
Artikel 3. De deelnemers
Aan de garageverkoop kan worden deelgenomen door alle inwoners van de gemeente Herne. De
professionele handelaars, die een inschrijving in het handelsregister hebben, worden uitgesloten, tenzij zij
handelen als particulier en eenmalig de door hen persoonlijke, gebruikte goederen op hun privédomein
wensen aan te bieden. Het is de deelnemers verboden geluidsinstallaties te gebruiken. Deelname aan de
garageverkoop kan worden ontzegd aan de deelnemers die de bepalingen van onderhavig reglement niet
respecteren.
Artikel 4. Te koop aangeboden goederen
De deelnemers aan de garageverkoop mogen goederen te koop aanbieden die hen toebehoren en
waarvan de verkoop wettelijk toegestaan is. De verkoop mag het normale beheer van een privaat
vermogen niet te buiten gaan. Dit houdt in dat de aangeboden goederen niet mogen aangekocht zijn met
het oog op deze verkoop. Het verkopen van winkelstocks is verboden, evenals het te koop aanbieden van
etenswaren en drank. Er kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de
organisatoren.
Artikel 5. Verkopen van de aangeboden goederen
De deelnemers mogen enkel goederen verkopen op de dag van de garageverkoop.
De verkoop een dag vroeger of een dag later laten doorgaan is niet toegestaan.
Artikel 6. Ongevallen en aansprakelijkheid
De gemeente Herne is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en/of schade.
Artikel 7. Kostprijs voor deelname
Aan de deelname van de garageverkoop is geen kostprijs verbonden. De deelname is echter slechts geldig
na inschrijving en ondertekening van het reglement. Het reglement kan ook per e-mail worden
goedgekeurd.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking, zodra het werd aangenomen door de gemeenteraad.
Artikel 9. Varia
De deelnemers aan de garageverkoop ontvangen een afschrift van dit reglement, evenals ballonnen. Deze
kan de verkoper plaatsen als herkenningsteken op een voor de kopers goed zichtbare plaats op het

privédomein. Een brochure met de lijst van de deelnemers, samen met een overzicht van de goederen die
zij te koop aanbieden, kan worden afgehaald op de dienst vrije tijd van het gemeentehuis.
Artikel 10. Ondertekening reglement Garageverkoop gemeente Herne
Ik, ……………………………….… …………...………….………………….. (voornaam + naam), ga akkoord
met de verkoopsvoorwaarden en het volledige reglement van de Garageverkoop.
Ik wens een verkoopstand te reserveren aan de Hernekouter (enkel indien u ver van de dorpskern woont):
JA/NEEN
Indien NEEN, gelieve uw verkoopadres in te vullen:
Adres: …………………………………………………………………………….……..(straatnaam),
154… Herne
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………..
E-mailadres……………………………………………………………………………………………..
Kruis aan welke goederen u te koop aanbiedt:
o
kledij vrouw
o
kledij man
o
kledij dochter: leeftijd? …
o
kledij zoon: leeftijd? …
o
zwangerschapskledij
o
boeken
o
strips
o
jeugdboeken
o
speelgoed
o
decoratie (bv. vazen, schilderijen, …)
o
volwassenenfiets
o
kinderfiets
o
babyartikelen (bv. kinderwagen, autostoel, …)
o
multimedia (dvd’s, cd’s, computerspelletjes, …)
o
handtassen
o
schoenen
o
juwelen
o
meubels
o
elektrische toestellen
o
keukenbenodigdheden
o
servies
o
gereedschap
o
creatief materiaal (knutselen, naaien, …)
o
antiek
o
sport
o
andere: …
Inschrijven kan bij de dienst Cultuur: Centrum 17, 1540 Herne – cultuur@herne.be – 02/ 397 11 60.
Handtekening + datum

