
HUISREGELS 
Rommelroute 2020  
Om de Rommelroute tot een succes te maken is een aantal huisregels opgesteld: 
  
• Verkoop van spullen (oud en nieuw, boeken, kleding, speelgoed) 

• Verkoop mag op eigen terrein (binnen of in de tuin) of voor je deur vanaf je voorgevel met 

afmetingen van maximaal 3 x 1 meter (formaat biertafel) 

• Maak je zichtbaar als deelnemer door rood/witte vlaggen op te hangen (Dordtse kleuren) 

(vlaggetjes over en weer in de straat is goed zichtbaar) en print de poster “Ik ben 

deelnemer” uit om op je raam te plakken 

• Je kunt starten met opbouwen vanaf 08.30 en afbreken vanaf 17.00 uur 

• Iedereen die binnen het gebied (zie kaartje) woont kan zich aanmelden 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van je afval! 

• Verkoop van (zwak) alcoholhoudende dranken, eten- en drinkwaren zijn verboden! 

• Geen commerciële verkoop 

• Voorkom zwerfvuil: Stel je huisvuilcontainer beschikbaar voor bezoekers. 

• Bewoners/ deelnemers hebben allemaal een EHBO doos/middelen in de buurt. 

• De initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk schade of 

aan eigendommen en/of verlies van eigendommen tijdens deelname aan de rommelroute.  

• De kosten van achtergebleven vuil worden verhaald op de desbetreffende deelnemende 

bewoner/ deelnemer. 

• De straten dienen te allen tijde vrij gehouden te worden voor alle hulpdiensten. 

• De initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes die 

uitgeschreven worden tijdens de rommelroute Dordrecht. 

• Maatregelen bij slecht weer; Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat het 

voor het evenement tot grote hinder en gevaarlijk kan/zal zijn, dan zullen we de deelnemers 

en bezoekers via sociale media zo vroeg en snel mogelijk informeren.(* in dit geval zal geen 

restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden) 

•  Maatregelen bij onwelwording; Men zal eerste hulp bieden en anders dient men te 

handelen naar de situatie en direct 112 moeten bellen 

 


