
 

BOEKENMARKT WOORDZEE 2018 
Info en voorwaarden: 

 1. Tijdens het festival WoordZee 2018 op zondag 23 september 2018 wordt van 9u tot 18u een 

boekenmarkt georganiseerd. Volwassenen kunnen er tweedehandsboeken verkopen en kinderen 

kunnen tweedehandskinderboeken verkopen of ruilen. 

2. WoordZee nodigt volwassenen en kinderen uit om deel te nemen aan de boekenmarkt.  

3. WoordZee opteert voor verkoop van boeken aan democratische tweedehandsprijzen.  

4. Het aanbod dat aanvaard wordt beperkt zich tot: literatuur, poëzie, strips en non-fictie. 

Postkaarten, grafiek of ander beeldend materiaal,  cd’s, dvd’s, en soortgelijk mogen niet worden 

aangeboden voor verkoop of ruil. 

5. Kinderen (- 16 jaar) kunnen hun eigen boekenstand organiseren, mits ondertekende toestemming 

ouders. Voor hen is de deelname gratis.  

6. Er wordt een afzonderlijke plaats voor de boekenstandjes van kinderen voorzien.   

7. Inschrijven kan via bea@woordzee.be of via het inschrijvingsformulier beschikbaar in ‘t Leeshuus, 

Groentemarkt 3, 8400 Oostende.  

8. Deelname is pas definitief na inschrijving (punt 10) en voor volwassenen na overschrijving van 5 

euro (per plaats 2 meter) op het rekeningnummer BE51 0018 1140 3662 van de vzw WoordZee met 

vermelding: Boekenmarkt WoordZee 2018. Deze som dient op de rekening van WoordZee vzw te 

staan voor vrijdag 21/09/18. 12. Houd er rekening mee dat het verwerken van de overschrijving 

enige dagen kan duren.  

9. Standplaatsen zullen worden opgesteld door de organisatie, op de Groentemarkt.  

10. Voor iedere deelnemer zal een overdekte standplaats (ongeveer 2 meter) met tafel en stoelen 

worden voorzien. Je hoeft dit dus niet zelf mee te brengen.  

11.Per deelnemer kunnen maximaal 3 standen worden gereserveerd. Elke plaats heeft een waarde 

van 5 euro.  

12. Opbouw van de stand kan vanaf 8u.  Nà aanmelding bij de centrale infotent, waar u het nummer 

van uw locatie zal toegewezen krijgen. 

13. Auto’s zijn slechts toegelaten op het terrein tot 9u. 

14. Muziek afspelen is niet toegelaten. 

15. De boekenverkoop loopt tot 18u. Inpakken & opruimen kan tussen 18 en 19u. Auto’s op de 

Groentemarkt zijn opnieuw toegelaten vanaf 19u. 

16. Deelnemers dienen aan het einde van de verkoop, de stand LEEG achter te laten (geen papier, 

karton, afval of onverkocht materiaal achterlaten aub). Er zullen centrale vuilbakken worden 

voorzien.  

17. Er wordt gevraagd om ten laatste om 20 uur jouw boekenstand volledig ontruimd en verlaten te 

hebben.  

18. Tijdens de dag zelf kan je voor alle vragen, (info, opmerkingen, etc) terecht bij WoordZee-

medewerker Jacky. 

19. Bij ernstig geschil zal de eindverantwoordelijke van de organisatie bemiddelen en beslissen waar 

nodig. 

20. Door je in te schrijven om deel te nemen aan de boekenmarkt, verklaar je je akkoord met de 

vooropgestelde voorwaarden.  

 


