
Huisregelement 

Snuffelroute Millingen aan de Rijn  

Bedankt voor uw inschrijving voor de Snuffelroute te Millingen aan de Rijn. Hieronder staan vervolgstappen, regels en 
verplichtingen die u met uw inschrijving aangaat. Wij vragen u deze met aandacht te lezen en vriendelijk op te volgen. 

 

1. Wij vragen u uw oprit/ schuur/ garage/ voortuin ter beschikking te stellen voor het uitstallen van uw spullen. 
2. U bent herkenbaar door de vlaggenlijn, ballonnen en A3 poster. Deze krijgt u van de organisatie ca. een week voor 

het evenement. Ook krijgt u uitdeelmateriaal met een plattegrond voor de bezoekers. 
3. Het evenement is van 11.00 – 16.00. Op- en afbouw geschiedt ca. een uur van tevoren en een uur achteraf. 
4. U kunt zich op de website via de inschrijfknop aanmelden als deelnemer met uw naam (graag de naam die bij uw 

bankrekeningnummer hoort), e-mailadres, woonadres en telefoonnummer. U gaat ermee akkoord dat wij deze 
gegevens slechts, enkel en alleen gebruiken voor het controleren van de inschrijving, u vooraf te informeren over 
de gang van zaken, u te kunnen bereiken bij calamiteiten, plaatsing van uw adres op de plattegrond en om u 
achteraf te benaderen voor eventuele feedback. 

5. Er worden op de dag foto’s en video’s gemaakt die geplaatst kunnen worden op onze website en social media. Bij 
de online inschrijving kunt u aangeven of u hier bezwaar tegen heeft.  

6. De inschrijving is volledig als er €10,00 is betaald via de website. Dit bedrag zal de organisatie gebruiken voor 
publicatie in (sociale) media en promotie- en herkenningsmaterialen (banners, posters, flyers, vlaggenlijnen, 
ballonnen, plattegronden). 
Indien u, na betaling, toch besluit niet deel te nemen, is restitutie niet mogelijk i.v.m. al gemaakte kosten. 

7. Bij slecht weer zal het evenement worden afgelast. De organisatie kan geen aansprakelijkheid nemen m.b.t. 
eventuele gemaakte kosten en/of schade van deelnemers. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, vanwege 
al gemaakte kosten voor de promotie en voorbereidingen van het evenement. De beslissing van afgelasting ligt bij 
de organisatie. 

8. Als deelnemer dient u zich aan een aantal regels te houden. Daar wij u niet controleren, gaan wij ervan uit dat u 
kennisneemt van deze regels en daarnaar handelt. Zo mag u NIET op de stoep of op straat uw spullen uitstallen, 
alleen uw eigen (voor)terrein is beschikbaar voor uitstalling van uw spullen. U mag NIET als ondernemer meedoen, 
deze snuffelroute is alleen voor particulieren. Er is GEEN vergunning voor het schenken/ verkopen van 
(alcoholische) dranken en het ter plaatste bereiden en verkopen van voedsel (eigen consumptie uitgezonderd). 

9. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een kraam/ tafel/ partytent en voor het opbouwen en weer 
afbreken en natuurlijk netjes achterlaten van uw eigen terrein. 

10. Op deze snuffelroute gaat het om de verkoop van tweedehands spullen. U kunt van tevoren aangeven wat u 
ongeveer gaat verkopen, dit kan vermeld worden op de digitale plattegrond. Alle deelnemers krijgen A4-tjes met 
de adressen op een plattegrond van Millingen, om uit te delen aan de bezoekers. Ook kunnen bezoekers gewezen 
worden op de speciale snuffelroute-kaart (google-maps) op de website en Facebook. Daarop staan de laatste 
updates en kunnen mensen hun eigen route uitstippelen. 

11. De prijzen bepaalt u zelf en de inkomsten zijn voor uzelf. 
 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de website en Facebook. 

Wij wensen u veel succes en een goede verkoop! 

Organisatie Snuffelroute Millingen aan de Rijn 


