Reglement garageverkoop – Eeneind 2022
Artikel 1. Gegevens van de garageverkoop
Er wordt een garageverkoop georganiseerd. De garageverkoop houdt in dat goederen die aan de verkoper toebehoren, met
het oog op een verkoop ervan, worden uitgestald. 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 Nuenen. Het is niet toegestaan delen van het openbaar domein voor de garageverkoop in te nemen. Elke
deelnemer dient er tijdens de garageverkoop voor te zorgen dat zijn eigendom zindelijk en ordelijk blijft en dat alle afval en
vuil zo snel mogelijk wordt opgeruimd en verwijderd.
Artikel 3. De deelnemers
Aan de garageverkoop kan worden deelgenomen door alle inwoners van de woonwijk Eeneind. Professionele handelaars die
een inschrijving in het handelsregister hebben zijn uitgesloten, tenzij zij handelen als particulier en éénmalig 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 voor zover deze vallen
binnen het wettelijk toelaatbare. De verkoop mag het normaal beheer van een privaat vermogen niet te buiten gaan. Dit
houdt in dat de aangeboden goederen door de deelnemers niet mogen zijn aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd met
het oog op deze verkoop. Er mogen geen nieuwe goederen worden verkocht, enkel goederen gesleten door gebruik. Het
verkopen van winkelstocks is verboden, evenals het te koop aanbieden van etenswaren en drank. Er kunnen controles
worden uitgevoerd door de Economische Inspectie en/of de organisatoren.
Artikel 5. Ongevallen en aansprakelijkheid
De gemeente Neuenen of de organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, evenmin als
de initiatiefnemers of medewerkers aan de garageverkoop. Bij diefstal of beschadigingen van de goederen, alsook van de
privé-eigendommen van elke deelnemer, wordt het risico enkel en uitsluitend gedragen door de verkoper-deelnemer.
Artikel 6. Kostprijs voor deelname
Aan de deelname van de garageverkoop is een kostprijs van 3,00 Euro verbonden. De deelname is slechts geldig na het
overmaken van de kostprijs, inschrijving en ondertekening van het reglement.
Artikel 7. Varia
De deelnemers aan de garageverkoop ontvangen een afschrift van dit reglement, evenals een ballon van de organisatie. Deze
ballon kan tijdens de duur van de garageverkoop als herkenningsteken door de deelnemers geplaatst worden op hun privé
eigendom en op een voor de kopers goed zichtbare plaats.
Artikel 8 Duur
De deelnemers mogen artikelen verkopen tijdens de duur van de garageverkoop. Dit is op zondag 22 mei van 10.00 tot 13.00.
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