
NL   #JIP’s spelregels vrijmarkt Koningsdag 2019 

 27 april 2019  Joris Ivensplein     vanaf 08.00 uur 

De locatie: het Joris Ivensplein 

- Het plein is zaterdag in drie delen opgesplitst: de Vrijmarkt, Sport & Spel Plein en Food Reuring 
Markt. Let op de markeringen. Je wordt naar een ander plekje verwezen. 

- Er is sympathieke handhaving aanwezig en voor vragen kan je terecht bij het info-punt! 

Veiligheid 

- Het is verboden voertuigen of andere transportmiddelen bij je plaats te hebben gedurende de 
vrijmarkt. Dit geldt niet voor de Food Reuring Markt. 

- Indien een winkel geopend is, dienen de in- en uitgangen vrijgehouden te worden. 
- Rijbanen, calamiteitenroutes, parkeerplaatsen, brandkranen en brandputten moeten vrijgehouden 

worden. Je wordt naar een andere plek verwezen als je hier geen gehoor aan geeft.  
- (Elektriciteits-) Kabels moeten zonder gevaar of hinder voor het publiek worden aangebracht en 

vast-getapet op de grond. 

Vrijmarkt 

- Alleen kleedjesverkoop is toegestaan. Het plaatsen van kramen niet. 
- Het plaatsen van geluidsbronnen (bijvoorbeeld een aggregaat) moet vooraf bij de organisatie 

gemeld worden. Het geluidsniveau mag niet meer dan 75dB(A) zijn op een afstand van 10 meter. 
- De verkoop van alcoholische dranken is niet toegestaan.  
- Blikjes of flesjes alcoholvrije dranken verkopen of weg geven is wel toegestaan.  
- Je mag geen aan bederf onderhevige producten verkopen. 
- De verkoop van vlees, vis/visproducten en zuivel is op de vrijmarktplaatsen niet toegestaan. 

Schoonmaak 

- Je draagt er zorg voor dat je plaats schoon wordt achtergelaten. Mochten we constateren dat je dit 
niet doet, dan zal je hier op worden aangesproken. 

- Er worden extra vuilcontainers op het plein geplaatst.  

Tijden en plekje markeren 

- Je mag een vrijmarktplaats innemen op 27 april vanaf 08.00 uur.  
- Je plekje moet om uiterlijk 10.00 uur zijn ingericht en om uiterlijk 16.00 uur zijn ontruimd. 
- Aan- en afvoer van materialen en bevoorraden per voertuig is toegestaan tot 09.00 uur en na 

16.00 uur. 
- Reserveer een plekje met stoepkrijt en niet met tape. Tape blijft namelijk lang zitten, is slecht voor 

het milieu en moeilijk te verwijderen. 
- Wil je een plekje reserveren maar heb je geen stoepkrijt? Bij alle Stadsloketten van Amsterdam kan 

je vanaf 22 april gratis stoepkrijt ophalen. 

Flyeren 

- Het is niet toegestaan om voor reclamedoeleinden voorwerpen, reclamemateriaal of ander 
materiaal te verspreiden of te laten verspreiden. 



EN   # JIP’s free market rules at King's Day 2019 

 27 april 2019  Joris Ivensplein     starting from 8 a.m.  

 

The location: Joris Ivensplein 

- The square is split into three parts on Saturday: Free Market, Sport & Play and Food Reuring 
Market. Note the markings. You will be referred to another place if you do not respond to this. 

- There is a sympathetic enforcement available and for questions you can go to the info point! 
 

Safety 

- It is forbidden to have vehicles or other means of transport with you during the free market. 
- If a store is open, the entrances and exits must be kept free. 
- Roadways, emergency routes, parking places, fire hydrants and fire pits must be kept clear. You 

will be referred to another place if you do not respond to this. 
- (Electricity) Cables must be laid without danger or hindrance to the public and taped to the 

ground. 
 

Free Market 

- Only rug sales are permitted. Not placing stalls. 
- The placement of sound sources (for example an aggregate) must be notified to the organization 

in advance. The noise level must not exceed 75dB (A) at a distance of 10 meters. 
- The sale of alcoholic beverages is not permitted. Selling or giving away cans or bottles of non-

alcoholic drinks is permitted. 
- The sale of meat, fish / fish products and dairy products is not permitted on the free market places. 

 
Cleaning 

- You ensure that your place is left clean after leaving the square. I  
- There are enough extra trashcans available on the square. 

 

Timings and marking places 

- You can take a free market place on April 27 from 8 a.m.  
- Your place must be set up by 10 a.m. and cleared by 4 p.m. at the latest. 
- Supply and removal of materials and supplies per vehicle is permitted until 9 am and after 4 pm. 
- Please reserve a spot with pavement-chalk and not with tape. Tape stays in place for a long time, 

is bad for the environment and is difficult to remove. 
- Do you want to reserve a spot but don't have any chalk? You can pick up free chalk from April 

22nd at all the Amsterdam City Counters! 
 

Flyers 
- It is not permitted to distribute or to have objects, advertising material or other material 

distributed for advertising purposes. 


