
 

REGLEMENT 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE – ZATERDAG 22 APRIL 2017 – FOTOCLUB OBJEKTIV 

Wie mag deelnemen ? 

Zowel particulieren als handelaren kunnen deelnemen aan de 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE. Zowel leden als niet-leden van 
fotoclub ObjektiV kunnen zich inschrijven. Iedere verkoper is verantwoordelijk voor zijn verkoopstand.  

Wat verkopen ? 

Op de 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE kan alles wat van dicht of van ver te maken heeft met fotografie te koop worden 
aangeboden voor zover het gaat om 2dehandsgoederen of zogenoemde outlet-producten. Kwetsende, obscene, vulgaire, 
lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische, racistische, discriminerende, onnodig schokkende, gewelddadige of 
andere aanstootgevende teksten, voorwerpen of afbeeldingen zijn echter uitgesloten. 

Wanneer opstellen ? 

De standhouders komen op zaterdag 22 april 2017 tussen 9 en 9 uur 30 aan op volgend adres: Zaal Moeder Lambik, Kapelstraat 
165 te 8450 Bredene. Nadat hun een plaats is toegewezen, kunnen ze hun stand opzetten en de te verkopen artikelen uitstallen. 
De grootte van de standplaats dient gerespecteerd te worden.  

De 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE begint om 10 uur en eindigt om 18 uur.  

Prijs ? 

De deelname bedraagt € 5,00 per tafel (120 cm x 80 cm) voor niet-leden van fotoclub ObjektiV. Leden van fotoclub ObjektiV 
kunnen gratis deelnemen aan de 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE.  

De 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE gaat door in de zaal van taverne-restaurant Moeder Lambik waar er drank- en 
eetmogelijkheden zijn. 

Wat bij ongevallen of diefstal ? 

De organiserende fotoclub ObjektiV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen en geschillen tussen 
verkopers en kopers of kopers onderling. 

Inschrijven en bijkomende informatie ? 

Door je in te schrijven voor de 2DEHANDSBEURS FOTOGRAFIE verklaar je akkoord te gaan met het onderhavig reglement. 

Inschrijven kan vanaf heden door een mailtje te sturen naar info@objektiv.be met vermelding van je naam en voornaam, je 
volledig adres, je telefoon- en/of gsm-nummer, je  e-mailadres en het gewenst aantal tafels.  

Na inschrijving ontvang je een mail ter bevestiging en krijg je de gegevens voor de betaling vooraf toegezonden. 

De betaling moet in ons bezit zijn binnen de week na de bevestigingsmail. Gelieve op het betalingsformulier dezelfde naam en 
aantal tafels te vermelden als bij de inschrijving. De plaatsen zijn beperkt. De standhouderslijst wordt opgemaakt aan de hand 
van het tijdstip van betaling. Je bent pas definitief ingeschreven nadat fotoclub ObjektiV het inschrijvingsgeld heeft ontvangen. 

Eventuele annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk zaterdag 14 april 2017. Na deze datum zal het inschrijvingsgeld niet meer 
worden terugbetaald. 
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