
REGELS VRIJMARKT
OP KONINGSDAG

STANDPLAATS

• Verkoop mag enkel op de trottoirs en  
niet op het gazon plaatsvinden

• Houd de rijbaan vrij
• Elke grondplaats is maximaal 4 strekkende meters 

• Beperk uw uitstalling tot de daarvoor aangewezen plaats
• Kramen zijn niet toegestaan

• Breng geen schade aan het trottoir, de bomen of het gazon
• Houd uw plaats schoon en laat deze ook schoon en leeg achter

GEDRAGSREGELS

• Volg altijd instructies op van de Vrijmarktbegeleiders
• Voorkom overlast

• Versterkte muziek is niet toegestaan
• Het betreden van en verblijven op  
het vrijmarktterrein is op eigen risico

• Indien nodig kan de handhaving van de  
Gemeente Groningen optreden

PRODUCTEN EN WAREN

• Alleen verkoop van tweedehands goederen is toegestaan.
• Verhitting van waren in welke vorm dan ook is streng verboden

• Verkoop van onverpakte, bederfelijke en/of thuisbereide 
levensmiddelen, alcohol, dranken en ander etenswaar 

is niet toegestaan
• Verkoop van levende dieren is niet toegestaan

RULES OF THE FAIR 
AT QUEENSDAY

STAND

• Sales may only take place on the sidewalks  
and not on the lawn
• Keep the lane free

• Each ground location is a maximum of 4 linear meters
• Limit your display to the designated location

• Stalls are not allowed
• Do not damage the sidewalk, the trees or the lawn
• Keep your place clean and leave it clean and empty

CODE OF CONDUCT

• Always follow instructions from the organisation
• Avoid inconvenience

• Amplified music is not allowed
• Entering and staying on the area of the fair 

is your own risk
• If necessary, enforcement of the  

Municipality of Groningen is possible

PRODUCTS AND GOODS

•  Only the sale of second-hand goods is permitted
•  Heating of goods in whatever form is strictly prohibited
• Sale of unpackaged, perishable and / or home-prepared 
food, alcohol, beverages and other food is not permitted

• Sale of live animals is not permitted

MORE INFORMATION ON  
WWW.ORANJEGRONINGEN.NL

MEER INFORMATIE OP 
WWW.ORANJEGRONINGEN.NL

@ORANJEGRONINGEN 
/KONINGSDAGINGRONINGEN

Het Rode Kruis is te vinden op het Emmaplein 
The Red Cross can be found on Emmaplein


