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MARKTREGELS KONINGSDAG 
 

De vrijmarkt is alleen toegestaan op de volgende locaties: 

 
- Landstraat 

- Poststraat (tot om molen Adam) 

- Willemstraat 

- Oranjestraat 

- Waterstraat 
 
Er mogen alleen auto's op de vrijmarkt komen, zolang de veiligheid dat toelaat, om de spullen uit te laden en na 
afloop de overgebleven spullen in te laden. In de tussentijd dient u de auto ergens anders te parkeren. In het 
centrum van Delfzijl is vrij parkeren van toepassing (deels via blauwe zone). 
 
Spelregels 
 
Voor de vrijmarkt hebben wij een aantal spelregels opgesteld: 
 
De standplaatsen kunnen vanaf 06.00 uur in gebruik worden genomen. Let goed op m.b.t. in-  en uitrijdend 
verkeer ter voorkoming van ongevallen en aanrijdingen. 
 
De marktmeester is vanaf 06.00 uur aanwezig en kan u behulpzaam zijn bij vragen en het vinden van een juiste 
plek. De marktmeester is herkenbaar aan een blauwe jas met opdruk & badge 'organisatie'. 
 
Het afbakenen of reserveren van uw plek is niet toegestaan. 
 
Er zijn geen eigen kramen of partytenten op de vrijmarkt toegestaan. U mag wel gebruik maken van stoelen en 
een tafeltje om de spullen op uit te stallen. Het is mogelijk om een kraam te huren; neem voor de mogelijkheden 
contact met ons op via het contactformulier op onze website. 
 
Er moet een doorgang van 4,50 meter worden vrijgehouden voor de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten. 
Op plekken waar de veiligheid of verkeersdoorstroming in gevaar komt, worden maatregelen genomen. 
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De brandputten (deze zijn verwerkt in de bestrating door het gehele centrum) moeten worden vrijgehouden 
binnen een straal van twee vierkante meter. 
 
Kramen en dergelijke moeten op minimaal twee meter afstand van gebouwen worden geplaatst. 
Horecagelegenheden (terrassen), winkeliers en omwonenden mogen geen hinder ondervinden. Houd daarom 
de entree en (nood)uitgangen van de horecagelegenheden, winkels en woningen vrij. 
 
Beroepshandelaren worden niet toegestaan op de vrijmarkt. Handelaren of wat daar op lijkt worden verwijderd! 
Bent u ondernemer en wilt u met uw eigen en/of te huren kraam in het centrum van Delfzijl staan tijdens 
Koningsdag?; neem contact met ons op voor de  mogelijkheden. 
 
Het in werking hebben van geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan. 
 
De aanwijzingen van de organisatie, de marktmeester en overige toezichthoudende instanties dienen stipt te 
worden opgevolgd. De politie treedt handhavend op. 
 
In verband met de voedselveiligheid is verkoop van (zelfgemaakte) eten- en drinkwaren door particulieren 
verboden. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening en kunnen niet worden verhaald op de organisatie. 
 
De verkoop van nieuwe producten is niet toegestaan. Daarnaast is het verboden om de volgende 
voorwerpen/producten te verkopen: alcohol, wapens, verdovende middelen, porno en etenswaren. 
 
Er is beperkte hoeveelheid plaatsen voor goede doelen. Om voor deze plaatsen in  aanmerking te komen kunt u 
zich aanmelden via secretaris@oranjecomitedelfzijl.nl. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. 
 
Laat geen rommel achter en neem niet-verkochte spullen weer mee naar huis. De niet-verkochte spullen moeten 
na afloop van de vrijmarkt meteen worden meegenomen. Uw plaats dient bezemschoon te worden opgeleverd. 
 
Het betreden en verblijven op het vrijmarktterrein is voor uw eigen risico. 
 
De organisatie wenst u een zonnige, gezellige en feestelijke Koningsdag toe! 


