
 

Algemene voorwaarden  
 

 
Algemeen 
De Kofferbakverkoop vindt plaats op het evenemententerrein voor Erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat in De 
Lutte. 
U komt met uw auto (bestelbussen en aanhangers zijn niet toegestaan). De organisatie wijst een standplaats aan waar 
u uw auto kunt parkeren. Het uitstallen van uw artikelen is uitsluitend toegestaan binnen de gemarkeerde vakken. 
Het verkopen van drank en etenswaar is niet toegestaan, evenals het verkopen van levende have. 
Per voertuig mogen niet meer dan twee verkopers aanwezig zijn. 
Van 9:00 uur tot 16:00 uur is de markt geopend voor bezoekers. Het naastgelegen ‘Dorpshoes’ is de hele dag open 
voor een kopje koffie of een ander drankje. 
Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt, meld u dus zo tijdig mogelijk aan. 
 
Opbouwen en afbreken 
Het terrein opent om 8:00 uur. Het inrichten van de standplaats vindt plaats vanaf 8:00 uur, om 9:00 uur dient alles 
gereed te zijn. Na 9:00 uur worden er geen auto’s meer toegelaten op het terrein. 
Het afbreken geschiedt vanaf 16:00 uur, met uitzondering van calamiteiten is het niet toegestaan om tussen 9:00 uur 
en 16:00 uur met de auto het terrein te verlaten. 
De standplaats dient te worden achtergelaten, zoals u deze ‘s ochtends aantrof. Iedere deelnemer dient zijn eigen 
afval en niet verkochte artikelen mee te nemen. De afvalbakken op het terrein zijn bedoeld voor bezoekers van de 
kofferbakverkoop. 
 
Annuleren 
Indien u om welke reden dan ook na aanmelding toch af wilt zien van deelname aan de Kofferbakverkoop, meld u dan 
zo tijdig mogelijk af. Indien er al kosten gemaakt zijn, zijn wij helaas genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen. 
Daarnaast is de organisatie te allen tijden gerechtigd om deelnemers aan de Kofferbakverkoop te weigeren of te 
verwijderen om welke reden dan ook. 
 
Aansprakelijkheid 
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn opgelopen tijdens of ten gevolge van de 
Kofferbakverkoop. 
Deelnemers volgen aanwijzingen en instructies van de organisatie op. In geval van calamiteiten beslist de organisatie 
(zoveel mogelijk in overleg met de betrokken deelnemers). Beslissingen van de organisatie zijn bindend en hiertegen is 
geen protest mogelijk. 
 
Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en organisatie dienen ten alle tijden op gevolgd te worden. 



 

Routebeschrijving  
 

 
De Kofferbakverkoop vindt plaats aan de Plechelmusstraat in De Lutte, aan de voorzijde van dorpsboerderij Erve 
Boerrigter. 
 
 

De Lutte is bereikbaar via de A1 (afrit 34 - De Lutte). Nadat u de 
snelweg af bent gereden komt u terecht op de Bentheimerstraat. 
Blijf deze volgen, totdat u na ongeveer 2 kilometer linksaf de 
Plechelmusstraat in kunt rijden. 
Vervolgens vindt u na 50 meter het terrein van de Kofferbakverkoop 
aan de linkerkant van de straat. 


