
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een aantal jaren van afwezigheid, is de Garagesale Haghorst weer terug! 

Op zondag 13 april is het zover. Van 10.00 tot 15.00 uur mogen de spullen weer 
uitgestald worden. 

 
 
Inschrijven doe je door bijgevoegd inschrijfformulier in te leveren bij 
Emmastraat 28 (Cindy Kleij ) of Ontginngingsweg 17 (Margriet Ratelband). 
Het formulier is ook te downloaden op www.hallo-haghorst.nl/garagesale 
 
In het kort de spelregels (zie achterzijde voor het volledige reglement): 

• Verkoop mag alleen plaatsvinden vanuit de garage, oprit of voortuin. De 
stoepen en de openbare weg moeten vrij blijven! 

• Iedereen dient zelf zorg te dragen voor het netjes opruimen van de 
overgebleven spullen.  

• Meedoen schept verplichtingen: pas vanaf 15.00u gaan opruimen.  
 
De kosten per deelnemend huisadres zijn €5. 
Gelieve dit bedrag samen met het inschrijfformulier (in een envelop) af te 
geven op één van bovengenoemde adressen.  
 
Woon je in het buitengebied of net buiten de grens van Haghorst, maar vind je 
het gezellig om mee te doen? Het staat je vrij om bij iemand op oprit in de 
dorpskern te komen staan (met toestemming van diegene). Je zult dit wel zelf 
moeten regelen en dit aangeven op het inschrijfformulier.  
 
Met vriendelijke groet,  
De organisatie (Margriet Ratelband, Cindy Kleij)  

http://www.hallo-haghorst.nl/garagesale


 

 

 

 

Reglement  
 

 
1. Plaatsbepaling 

a. De garagesale vindt plaats op het grondgebied van Haghorst, gemeente 
Hilvarenbeek.  

b. De spullen mogen enkel op eigen privéterrein gestald en verkocht worden.  
c. Het is verboden om goederen aan te bieden op de openbare weg.  

 
2. Deelnemers 

a. Inschrijven kan per deelnemend huisadres (= 1 deelnemer). 
b. De bijdrage is €5 per deelnemend huisadres. 
c. Indien een andere verkoper,  niet zijnde de bewoner van opgegeven adres, op 

hetzelfde adres wil verkopen, betaalt deze ook het inschrijfgeld van €5 . 
 

3. Verkoopvoorwaarden 
a. Pas wanneer de deelnemersbijdrage is ontvangen, kan worden deelgenomen aan 

de verkoop.  
b. Deelnemers aan de garagesale, verkopen hun persoonlijke spullen. 
c. Deelnemers mogen geen levende dieren, vogels, vissen of insecten verkopen.  
d. Deelnemers mogen geen voedsel of dranken verkopen. 
e. Deelnemers mogen geen wapens, messen e.d. verkopen.  
f. De verkoop mag geen commercieel karakter hebben.  
g. Handelaars mogen niet deelnemen, tenzij het hun persoonlijke spullen betreft. 

Stocks van winkels zijn geen persoonlijke spullen.  
h. De verkoper bepaalt de verkoopprijs. De opbrengst van de verkochte spullen is 

volledig voor de verkoper.  
i. Deelnemers nemen de start- en eindtijd in acht.  

 
4. Organisatie 

a. De organisatie zorgt voor een gedrukte en digitale plattegrond. 
b. De organisatie zorgt voor promotie bij lokale ondernemers en in de Hilverbode.  

 
5. Aansprakelijkheid 

a. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in hun 
administratie, communicatie en drukwerk. 

b. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: gebeurlijke 
ongevallen, valsmunterij, diefstallen of geschillen tussen verkoper en kopers en 
kopers onderling.  

c. De verkopende partij is na afloop van de garagesale verantwoordelijk voor het 
opruimen van de niet verkochte goederen. Hiervoor zal na afloop een controle 
worden uitgevoerd door de organisatie.  


