POEL PARCOURS 6 mei 2017
Reglement TWEEDEHANDSMARKT

Omschrijving van de activiteit
Art. 1 - De 2dehandsmarkt op 6 mei 2017 wordt georganiseerd door de
Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO! in Gent. Het is de bedoeling
om aanbieders en vragers van muziekinstrumenten, -boeken, CD’s, DVD’s en
andere benodigdheden voor het beoefenen van muziek, woord of dans met
elkaar in contact te brengen. De werknemers van de Academie treden hierbij op
als een tussenpersoon om de logistieke afhandeling van eventuele verkopen te
vereenvoudigen.
Art. 2 - De 2dehandsmarkt is een onderdeel van Poel Parcours die elk jaar in
april plaatsvinden.
Art. 3 - De 2dehandsmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei tussen 14u00
en 17u00. De verkopers mogen alles vanaf 12u30 klaarzetten en dit alles moet
ten laatste om 18u00 terug volledig opgeruimd zijn.
Art. 4 – Hou er rekening mee dat de Poel die dag niet bereikbaar zal zijn met
voertuigen, omwille van de optredens en 2dehandsmarkt .
Art. 5 - Alle reguliere bezoekers hebben op zaterdag 6 mei 2017 tijdens de
hierboven vermelde openingsuren toegang tot de 2dehandsmarkt als ‘koper’.
Art. 6 - Alle reguliere bezoekers hebben op zaterdag 6 mei 2017 tijdens de
hierboven vermelde openingsuren toegang tot de 2dehandsmarkt als ‘verkoper’
mits onderschrijving en naleving van dit reglement en de daarin opgelegde
voorwaarden en beperkingen.
Art. 7 - Hoewel de werknemers van de Academie voor Muziek, Woord en Dans
van het GO! in Gent als tussenpersoon optreden, geldt elke (ver)koop die binnen
de context van deze 2dehandsmarkt plaatsvindt nadrukkelijk als gesloten tussen
de verkoper en de koper. Indien u een voorwerp te koop aanbiedt via het
schoolkraam, blijft u als verkoper verantwoordelijk.
De Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO! in Gent kan niet
verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele schade aan, ongevallen met
of diefstal van de aangeboden objecten – dit is van toepassing voor, tijdens
en na de verkoop.

Algemene principes
Art. 8 - Het huurbedrag van één kraampje bedraagt 5 euro. Dit bedrag moet
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vooraf betaald worden door de particuliere verkoper aan de vertegenwoordiger
van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO! in Gent. Bij betaling
ontvangt de verkoper een betalingsbewijs.
Art. 9 – Indien u als verkoper iets te koop aanbiedt via het schoolkraam betaalt u
10% bij verkoop. Ook hier ontvangt u een bewijs van.
Art. 10 – De verkoper biedt de muziekinstrumenten, -boeken, CD’s, DVD’s en
andere benodigdheden voor het beoefenen van muziek, woord en dans zelf te
koop aan, steeds met duidelijke vermelding van de vraagprijs. De verkoper dient
zelf aanwezig te zijn tijdens de verkoop- tenzij u dit aanbiedt in het schoolkraam.
Art. 11 - Verkopers kunnen ook samenleggen om één kraampje te huren, met
een maximum van 4 personen. In dit geval hoeven uiteraard niet alle verkopers
altijd allemaal tegelijk aanwezig te zijn.
Art. 12 - Er kan enkel met contant geld betaald worden.
Art. 13 - Elke particuliere verkoper dient zich op zaterdag 6 mei 2017, de dag
van de 2dehandsmarkt, persoonlijk aan te melden bij de verantwoordelijke van
de academie met zijn betalingsbewijs. Hij krijgt bij afgifte een document dat
zichtbaar aan het kraam moet worden bevestigd, als bewijs van inschrijving.
Art. 14 - Er staat geen maximum op het aantal aangeboden instrumenten, CD’s,
DVD’s, boeken of andere benodigdheden. Enige belangrijke voorwaarde is dat
alles op het gehuurde kraampje past (afmetingen: 100cm x 60cm).

Criteria voor verkoop
Art. 15 - Alle aangeboden muziekinstrumenten, -boeken, CD’s, DVD’s of andere
benodigdheden moeten zo volledig mogelijk en in goede staat zijn. Alles wat
te koop wordt aangeboden, moet draagbaar zijn (voor koper en verkoper). De
objecten mogen gebruikssporen vertonen, maar moeten wel nog bruikbaar zijn.
Indien er toch onderdelen zouden ontbreken, moet dit op het object uitdrukkelijk
worden gemeld door toevoeging van het woord ‘onvolledig’.
Art. 16 - Alle aangeboden stukken moeten muziekinstrumenten, -boeken, CD’s,
DVD’s of andere benodigdheden zijn voor het beoefenen van muziek, woord en
dans of objecten die op een andere manier een directe en duidelijke link met
muziek, woord of dans hebben.
Art. 17 - De verkoper moet de koper de mogelijkheid bieden om de aangeboden
stukken te controleren vooraleer deze aan te kopen.
Art. 18 - De organisatie behoudt zich het recht om één of meerdere aangeboden
stukken te weigeren indien aan de hierboven vermelde criteria niet (volledig)
voldaan is.
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