
 

 
 

CENTRAAL  COMITE 'ORANJEDAG' DORDRECHT 

 
Voorwaarden Koningsdag Oranjemarkt 2023 

 
 

1. Bij uw  bevestiging krijgt  u een plattegrond met uw  plaats.  Deze is bindend.  U moet  de bevestiging van uw 

inschrijving ter plekke kunnen  tonen.  Op de markt  zijn de kramen genummerd zodat u gemakkelijk uw 

kraamnummer  kunt  vinden. Indien noodzakelijk behoudt het Oranje comité zich ten alle tijden  het recht voor om 

van de route  of kraamlocatie af te wijken zonder vooraf te overleggen. 

 

2. Mocht het zo zijn dat het Centraal Comité  Oranjedag Dordrecht of de Gemeente Dordrecht om welke reden dan ook 

de Oranjemarkt moet annuleren, dan houd u deze te goed voor de volgende Oranjemarkt of heeft u recht op 

restitutie van uw deelname geld.  

 

3. Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze heeft betaald en u komt om welke reden dan ook niet op de 

Oranjemarkt, dan ontvangt u uw deelname geld NIET terug. 

 

4. Het Centraal Comité  Oranjedag Dordrecht en/of de Gemeente Dordrecht kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor gemaakte schade op de markt of aan derde. U dient zelf een WA verzekering te hebben. 

 

5. De vrijmarkt is bedoeld voor de verkoop van tweedehands spullen/ zolderverkoop door particulieren. Verkoop van 

goederen met commerciële bedoelingen is niet toegestaan. Uitgesloten van handel zijn: commerciële artikelen, 

levensmiddelen, etenswaren en drank in welke vorm dan ook, tenzij vooraf overeengekomen met de organisatie. 

Het is zonder toestemming van de Organisatie niet toegestaan strooifolders en/of monstersmet wegwerpverpakking 

te verspreiden. De kosten van het opruimen zullen op u worden verhaalt. 

 

6. Het is niet toegestaan om op de markt te collecteren.  Ook zijn Politieke  en/of  godsdienstige mededelingen 

en/of activiteiten niet toegestaan.  

 

7. Het is niet toegestaan tijdens Koningsdag 2023, ballonnen te verkopen. Personen die zonder vergunning koopwaar 

aanbieden,  zullen worden verwijderd, hier zal streng toezicht op zijn. 

 

8. De markttijden zijn van 09.00 tot  17.00 uur.  

 

9. U dient  "aan" te rijden  via de Vissstraat  en uit te rijden  via de Grotekerksbuurt.  Laat genoeg ruimte over bij 

het uitladen  zodat anderen gemakkelijk langs u heen kunnen  rijden! 

 

 

 



 

 
 

 

10. Opbouw van de kramen is mogelijk vanaf  07.00 uur tot  09.00 uur. U kunt met uw auto oprijden tot  aan uw  

kraam. Parkeer de auto zo dicht als mogelijk bij uw kraam zodat u de weg niet blokkeert voor andere  

kraamhouders verder op het terrein. Na het lossen van uw verkoopmaterialen dient u uw auto en aanhanger buiten 

het evenemententerrein te plaatsen. Uiterlijk 09:00 uur moeten alle auto’s van het evenemententerrein verwijderd 

zijn. 

 

11. De marktkramen hebben een afmeting van circa 4.00 m. breed en 1,50  m. diep. In de kraam mag u niets  

spijkeren en u mag de kraam niet  verder uitbouwen. De voorraad mag wel onder de kraam worden 

opgeslagen er mogen geen zeilen/achterwanden tegen de kramen worden geplaatst en geen voorraad tegen  

de muren van de panden worden geplaatst. Er mogen geen aanhangwagens o.i.d. achterblijven bij de kraam. 

 

12. Afbouwen en opruimen van de kramen; Tussen 16:00 uur en 17:00 uur moet u starten met opruimen. Vanaf 

17:00 uur kunt met uw auto oprijden tot aan uw kraam. De markt moet uiterlijk 17:30 uur leeg opgeleverd 

worden. 

 

Uw kraam/plaats dient  u na afloop van de dag SCHOON achter te laten. Let op zwerfvuil! Kosten van zwerfvuil 

kunnen verhaald worden op de kraamhouder. Op het terrein van de Oranjemarkt worden een aantal gratis 

vuilcontainers geplaatst. Ook delen wij aan het begin van de dag vuilniszakken uit. Hier kunt u uw afval of 

restanten in deponeren. Indien de containers onverhoopt vol komen te zitten aan het einde van de dag dan 

verzoeken wij u uw vuil in zakken of stevige dozen naast de containers te plaatsen. 

 

Indien u niet voor 17:30 uur de kraam leeg heeft opgeleverd, kan dit consequenties hebben op de mogelijkheid 

om een kraam te huren in de toekomst. 

 

13. In verband met de doorstroming en veiligheid van het publiek  is het niet toegestaan de standplaats uit te 

bouwen of goederen  voor of naast  de kraam te plaatsen!  Spullen die in de weg staan kunnen worden 

verwijderd. 

 

14. Aanwijzingen van de Politie, Brandweer en medewerkers van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht  

of de Gemeente Dordrecht dienen stipt opgevolgd te worden. De organisatoren hebben het recht deelnemers van 

de markt te verwijderen bij niet opvolgen van aanwijzingen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht of de Gemeente Dordrecht zijn niet aansprakelijk voor 

inkomstenderving door o.a. weersinvloeden, schade of verlies geleden door deelname  aan de Oranjemarkt en/of 

eventuele  wijziging en/of  afgelasting van het evenement. 

 

16. Houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan kunt u verwijderd worden van het evenemententerrein. Eventuele 

kosten die hiermee  gemoeid zijn, worden op u verhaald. 

 
 

Heeft  u vragen: dan kunt contact opnemen met: 
 

 
 
CENTRAAL  COMITE 'ORANJEDAG' DORDRECHT 

Contactgegevens CCOD: 

 

Centraal Comité Oranjedag Dordrecht 

Postbus  3082  

3301 DB DORDRECHT 

NL 92 RABO 0336 9392 48 

KvK 41118727 

 

https://koningsdagindordrecht.nl/ 

dordrechtoranjecomite@gmail.com 

penningmeesterccod@gmail.com 

 

Dordrecht Marketing 

Spuiboulevard 99 

3311 GN Dordrecht 

078-770 423

https://koningsdagindordrecht.nl/
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