
KASSEIFEESTEN ZEGELSEM – BRAKEL 

21ste  ROMMEL-, BROCANTE- EN 

ANTIEKMARKT 

 

Zondag 15 september 2019 
 

Beste verkoper 

 

Ter gelegenheid van de 21ste  editie van de “Kasseifeesten  Zegelsem” organiseert de Gezinsbond 

In de Rand een rommel-, brocante- en antiekmarkt in de dorpskern van Zegelsem (Teirlinckstraat 

en St.-Ursmarsstraat).  Zoals de voorbije jaren voorzien we terug diverse randactiviteiten. 

 

Hierbij enkele praktische gegevens om in te schrijven voor de markt: 

 

·         De markt heeft plaats in open lucht van 9u tot 18u op zondag 15 september 2019. 

·         De straat zal autovrij zijn tijdens deze uren. Dus zorg ervoor dat u ter plaatse bent voor 9u. 

·         U kan de standplaats met auto niet verlaten voor 18u. 

·         Enkel de verkoop van brocante of tweedehands materiaal is toegelaten. Geen verkoop van 

etenswaren, geen dranken, geen snoep. 

·         De inrichters voorzien geen water, noch elektriciteit voor de standhouders. 

·         Per inschrijving wordt er slechts één voertuig toegelaten op de standplaats. 

·         De inschrijvers voorzien een standplaats van een bepaalde lengte per veelvoud van 5m, de 

diepte varieert naar gelang de locatie. 

·         De standhouder dient voor het verlaten van de markt zijn standplaats netjes op te ruimen. 

·         Aanmelden aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat (N8) (= baan Oudenaarde-Brakel) en 

de Sint-Ursmarusstraat vanaf 06u30.  

 

Deelprijs bedraagt:  5 euro voor 5 meter 

                                10 euro voor 10 meter 

                                20 euro voor 15 meter 

                                25 euro voor 20 meter 

                                +5 euro  per 5m + 

 

De inschrijving dient vooraf te gebeuren bij voorkeur online via volgende link: 
 

FORMULIER INVULLEN 

Of  door het sturen van een e-mail naar  kasseifeestenzegelsem@hotmail.be met vermelding van volgende 

gegevens: 

-       naam en adres inschrijver 

-       gewenste meters 

-       betalingsdatum + naam rekeninghouder. 

-       Voorkeur straat voor bewoners: Ursmarusstraat , Teirlinckstraat of Haaghoek 

De inschrijving is in orde als de betaling is gebeurd op het rekeningnummer  

BE12 7775 9657 1092 op naam van de Gezinsbond In de Rand. 

Voor cash betalingen de dag zelf vragen wij € 5 extra per inschrijving. 

Standhouders die vorig jaar deelgenomen hebben aan de rommelmarkt kunnen dezelfde standplaats 

aanvragen. Gelieve dit te melden bij de inschrijving. De inrichters zullen hiermede rekeninghouden in de 

mate van het mogelijke en op voorwaarde dat de inschrijving gebeurd voor, en betaald is voor 24 augustus 

2019. 


