
Voorwaarden Acht+ kofferbakverkoop 
 

 

A.) Algemeen  

1.) De voorwaarden zijn van toepassing op de kofferbakverkoop georganiseerd door Stichting Acht+ Amersfoort 
(hierna te noemen ‘de organisatie’). Bij inschrijving geeft deelnemer aan kennis te hebben genomen van de 
voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. De deelnemer is daarmee verplicht zich aan de regels zoals hieronder 
beschreven te houden. 

2.) De deelnemer dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

3.) De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of verwijderen wanneer de regels 
niet worden nageleefd. 

 
B.) Verkoop 

1.) Iedere particulier is van harte welkom om tweedehands of zelfgemaakte spullen te verkopen tijdens de 
kofferbakverkoop. Het verkopen van dieren, etenswaren, genotsmiddelen en aanstootgevende artikelen is niet 
toegestaan. 

2.) Vooraf reserveren is verplicht. Zonder bevestigingsmail krijgt de deelnemer geen toegang tot de standplaats. 
Je kunt je inschrijven tot een week voor de kofferbakverkoop. 

3.) Deelnemers zijn welkom met een auto of busje (let op: de verkoop vindt plaats in de parkeergarage met een 
maximale inrijdhoogte van 2,85 meter!). Voor een aanhangwagen dien je een extra plek te boeken. Kramen zijn 
niet toegestaan.  

4.) De verkoop vindt plaats in de parkeergarage onder het pand van Acht+ Meerwarenhuis. Deze is tussen 9.00 
uur en 10.00 uur (opening van de kofferbakverkoop) voor deelnemers te bereiken via Euroweg 23 en 
Valutaboulevard 20, te Amersfoort.  

5.) De organisatie controleert deelname aan de poort. De kosten voor deelname bedragen €15,-. De deelnemer 
betaalt bij entree contant zijn standplaats. De organisatie vraagt je begrip in het geval van enig oponthoud bij de 
entree. 

6.) Vanaf 10.00 uur is de parkeergarage te bereiken voor publiek en is het voor verkopers niet meer mogelijk in- 
of uit te rijden met hun voertuig. 

7.) Er zijn 30 autostandplaatsen beschikbaar, deze worden door de organisatie toegewezen. Deelnemers kunnen 
geen voorkeur voor een standplaats aangeven. 

8.) Goederen mogen alleen worden neergezet en gepresenteerd in de kofferbak en op maximaal 2 meter ruimte 
achter de auto. Er is geen ruimte naast de auto’s om spullen uit te stallen. Een tafeltje (kofferbakbreedte), een 
kleedje en klapstoeltjes zijn wel toegestaan om de standplaats mee aan te kleden. Er moet te allen tijde 
loopruimte voor de bezoekers overblijven. Medewerkers van Acht+ zullen hierop toezien.  

9). Er is geen gebruik van stroom mogelijk. 

10.) Er mag niets in de grond of muren worden geslagen en er mag niets op de weg worden geschreven.  

11.) De deelnemer blijft tot het einde van de verkooptijd (16.00 uur) op de verkoopplaats in verband met 
bezoekers, andere standplaatshouders en een veilige verkeerssituatie. Wanneer de deelnemer toch voortijdig 
wil vertrekken dient dit voorafgaand aan de kofferbakverkoop te worden overlegd met de organisatie.  
 
C.) Overig 

1.) Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de toiletten in het pand van Acht+. 

2.) De deelnemer neemt alle eigen spullen en afval mee naar huis. Het is niet toegestaan spullen of afval achter 
te laten bij de standplaats. Niet verkochte, maar wel verkoopbare goederen kunnen na 16.00 uur aan Acht+ 



worden gedoneerd. Dit kan worden afgegeven bij het brengpunt. De medewerker bekijkt de goederen en bepaalt 
wat er aangenomen wordt.  

3.) Deelname aan de kofferbakverkoop is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anderszins van een verkoper of bezoeker. 

4.) Afmelden voor deelname kan uitsluitend via email tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de kofferbakverkoop.  

5.) De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om het evenement af te gelasten. In dat geval wordt 
u telefonisch of per email op de hoogte gesteld.  

6.) Tijdens de verkoop kan de fotograaf foto’s van je maken t.g.v. website en social media. Als je dit niet wenst 
dien je dit vooraf kenbaar te maken bij de organisatie of fotograaf. 

 


