BVBA Oktober Events
Aalstersestraat 168
9280 Wieze

Oktoberhallen Wieze
Schrovestraat 22A
9280 Wieze

E-mail Silviavanbrempt@oktoberhallen.be

----REGLEMENT---ROMMELBEURS OKTOBERHALLEN WIEZE
DEELNAME
Iedere deelnemer is verplicht vooraf in te schrijven voor deelname aan de rommelbeurs. Alleen
personen die op de dagen van de rommelbeurs meerderjarig zijn, worden toegelaten om zich in te
schrijven. De inschrijving moet vermelden: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en grootte
van de standplaats. De toewijzing van de standplaats gebeurt automatisch bij bevestiging van de
inschrijving en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plaatsaanvraag. Nieuwe
deelnemers krijgen een plaats door de organisatie aangewezen. Elke deelname wordt een
administratieve kost van 5 euro aangerekend. Een deelname is steeds verplicht voor 2 dagen:
zaterdag en zondag. Elke standhouder dient zijn stand open te houden van 10u tot 18u.
OPSTELLEN
Deelnemers mogen opstellen vrijdag van 14u30 tot 19u30 en zaterdag van 8u tot 9u30. Na 9u30 is
opstellen niet meer mogelijk. Iedere standhouder dient bij aankomst zich eerst aan te melden bij de
organisatie. Er worden geen standen opgesteld vooraleer alle betalingen voldaan zijn bij de
organisatie. Iedere standhouder dient zich op te stellen binnen de vooraf getekende lijnen. Om
hygiënische redenen is het verboden huisdieren in de zaal mee te brengen.
AANBOD
Enkel verkoop van tweedehandsvoorwerpen – dit zijn voorwerpen die gebruikt zijn en niet enkel
beschadigd – is toegelaten. Verkoop van nieuwe voorwerpen, auto’s, motors, dieren, verboden
wapens, alsook het organiseren van een tombola, zijn verboden. Indien een standhouder hier zich niet
aan houdt, kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden.
AFBRAAK
De afbraak van de standplaats mag pas gebeuren op zondag NA 18u. Alle deelnemers zijn
verplicht hun afval terug mee naar huis te nemen. Indien hier inbreuken op vastgesteld worden, mag de
organisatie hiervoor een boete aanrekenen afhankelijk van de omvang van het afval.
INBREUKEN
Bij elke annulatie wordt er een administratieve kost van €20 aangerekend.
De beslissing van de organisatie is onaanvechtbaar. Deelnemers die zich niet schikken naar dit
reglement of naar de aanwijzingen van de organisatie zullen indien nodig van de rommelbeurs worden
uitgesloten.

PRIVACY POLICY
Oktober Events BVBA neemt jouw privacy heel serieus en zal informatie over jou op een veilige manier
verwerken en gebruiken. In deze verklaring willen we je duidelijk informeren over welke gegevens we
verzamelen en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
1. Oktober Events
Deze privacy policy is van toepassing op de database en alle communicatiekanalen beheerd door
Oktober Events BVBA, met maatschappelijke zetel te 9280 Wieze, Aalstersestraat 168, met
ondernemingsnummer 0466.030.065 en dit met het oog op alle evenementen georganiseerd in de
Oktoberhallen te 9280 Wieze, Schrovestraat 22A.
2. Voor welke doeleinden zal Oktober Events informatie over jou gebruiken?
- Om te kunnen deelnemen aan een actie of wedstrijd ingericht door Oktober Events BVBA of om
jouw vragen hierover te kunnen beantwoorden;
- Om je aangekochte tickets per post te kunnen toesturen;
- Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen;
- Om deelname aan beurzen te kunnen verzekeren;
- Voor het klanten- en facturatiebeheer verbonden aan de dienstverlening door Oktober Events
BVBA;
Hiervoor kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen, verwerken en opslaan: naam,
voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de evenementen waar je aan deelneemt
(concerten, beurzen, ea..).
We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens gekregen
hebben.
We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.
Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan een derde partij.
3. Bewaartermijn
Oktober Events BVBA bewaart jouw gegevens zolang als nodig in het kader van onze (commerciële)
relatie met jou. Wij bewaren jouw e-mails met vragen zolang als nodig is voor de afhandeling ervan.
4. Op welke manier beschermt Oktober Events jouw persoonlijke informatie?
We beschikken over voldoende beveiligingsmaatregelen die ontwerpen zijn om jouw
persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.
Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die in naam van Oktober Events BVBA van jouw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze servers.
- We maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

5. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens Oktober Events BVBA van jou vastgelegd heeft of als je jouw
gegevens wilt wijzigen, dan kan je contact met ons opnemen via info@oktoberhallen.be of via het
contactformulier op www.oktoberhallen.be. We zullen je zo snel mogelijk de gevraagde informatie
bezorgen (en sowieso binnen de wettelijke termijn van 4 weken).
Je kan gegevens uit onze database laten verwijderen eenvoudigweg door dit ons te vragen via
info@oktoberhallen.be of via het contactformulier op onze website.

6. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?
Oktober Events BVBA kan haar privacy policy wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via
onze website www.oktoberhallen.be. Mocht je nog vragen hebben over deze policy dan kan je via
info@oktoberhallen.be contact met ons opnemen.

Door de deelname verklaren standhouders zich akkoord met bovenstaand reglement.

