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INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De tafels/kramen voor de rommelmarkt staan in de (klas)lokalen op de begane grond van 
de middelbare school. Mochten er onverhoopt wijzigingen optreden, dan zullen wij u zo 
spoedig mogelijk informeren. Lees de volgende informatie zorgvuldig en volg, indien de 
situatie dat vereist, alle noodzakelijke instructies die het team u geeft op. 
 
Wij wensen u veel succes met uw verkoop en vooral veel plezier!!  
 

Informatie 

Prijs per stand 

Een kraam op de iDSB-Flohmarkt kost 13,00 € 
 
De toewijzing van de kramen geschiedt volgens het principe "wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt"!!! 

Grootte/ruimte 

De kramen bevinden zich in de (klas)lokalen op de begane grond van de 
school. 
Normaal bestaat uw kraam uit twee tafels met de volgende afmeting: 
Versie 1) 65 x 75 cm, max. breedte 150 cm. 
Versie 2) 50 x 70 cm, max. breedte 140 cm. 
De exacte grootte van uw kraam hangt af van de tafels die wij in de 
betreffende ruimte beschikbaar hebben. 

Reserverings- 
formulier 

U kunt het reserveringsformulier aanvragen via flohmarkt@idsb.eu. 
   
Uw kraamreservering wordt als definitief beschouwd zodra de vergoeding op 
de flohmarktrekening is bijgeschreven, aub voldoen vóór 11 maart 2023. 
 
In geval van annulering door ons, zal de vergoeding worden terugbetaald. 

Openingstijden  
Rommelmarkt & 
Kledingbeurs 

Zaterdag 18 maart van 9:30 - 13:00 uur 

ZATERDAG 
18.03.2023 
9:30 – 13:00h 
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Levering 
goederen voor 
uw kraam 

Zaterdag 18 maart van 8:45 - 9:15 uur 
 
!! Parkeren op het terrein zelf is niet mogelijk !! 

Wat kann 
verkocht 
worden? 

Speelgoed, (bord)spellen, boeken, cd's, dvd's, vinylplaten & platenspelers...… 

Wat mag niet 
verkocht 
worden? 

Kleding, schoenen, fietsen, kinderwagens, kinderzitjes... -> deze worden via 
de kledingbeurs verkocht! 
Gebruik voor de verkoop de artikellijst voor de Kledingbeurs – zie informatie 
Kledingbeurs. 

Betaling van uw 
artikelen 

Betaling zonder contant geld is ongecompliceerd en eigentijds gebleken; 
Er bestaan veel apps waarmee je zonder contant geld kunt betalen! 
 
Als u op contant geld bent aangewezen, vergeet dan niet tijdig voldoende 
wisselgeld mee te nemen (let op: banken zijn gesloten op zaterdag). 
Het Flohmarkt-Team heeft geen wisselgeld. 

Toiletten Kunnen worden gebruikt op de begane grond van het schoolgebouw.  

Fietsen- 
stalling 

Als u met de fiets naar de rommelmarkt komt, kunt u uw fiets parkeren in de 
fietsenstalling van de basisschool aan de overkant. 

Aansprake-
lijkheid 

Deelname aan de iDSB rommelmarkt is op eigen risico en persoonlijke 
verantwoordelijkheid. 

 
 
 
Reserveringsformulier verkrijgbaar bij het Flohmarkt-
Team: flohmarkt@idsb.eu 
 
 
of vanaf 17.02.2023 op de homepage van de iDSB www.idsb.eu  
 


