
Alwin Smit 

  

 

  

 

 

 

 

             Meppel, september 2010 

                                                                                                                                        
 

 

 

Op zaterdag 9 oktober a.s. wordt de                   

laatste Meppelervogelmarkt gehouden 

in de markthallen van Meppel! 
 

Daarom wordt iedereen uitgenodigd nog 1x te genieten van de sfeer van deze unieke 

locatie. De nieuwe locatie wordt tijdens de markt bekend gemaakt en dan kan men ook 

beoordelen waar men dan wil gaan staan. Een voorreservering is dan mogelijk. 
 

1. Reserveren. 
Reservering is verplicht en kan bij voorkeur via mail markt@vogelweeldemeppel.com of telefonisch 

tot en met maandag 4 oktober a.s. steeds tussen 19.00 - 21.00 uur bij; Alwin Smit, tel. 06-57632211, of 

bij geen gehoor dan bij Henk Kikkert  06-57623883. 

Bij verhindering graag tijdig bericht, zodat wij de plaatsen opnieuw kunnen uitgeven. Kom niet voor een 

plaats zonder te bespreken! Na maandag 4 oktober worden er geen plaatsen meer verhuurd!     

  Let op: Op Het Vledder is het betaald parkeren. U dient zelf een parkeerkaart te kopen bij de automaten 

die op het plein staan.  

 

2. Tarieven marktgeld.  
2 meter, inclusief 2 personen: € 15,-  

4 meter, inclusief 3 personen: € 25,- 

6 meter, inclusief 4 personen: € 35,- 

8 meter, inclusief 4 personen: € 45,-   

Enzovoort per 2 meter € 10,- extra. 

Toeslag dubbele planken:    € 5,- per 2 meter 

Toeslag extra persoon toegang voor 9.00 uur: € 6,-  

Toeslag stroom (alleen buitenste ring)  € 5,- 

Vierkanten (circa 14  meter), inclusief 4 personen:  € 65,-, met dubbele planken € 100,-.  

 

Voor een aantal afwijkende plaatsen gelden speciale prijzen. Betreffende standhouders worden hier 

individueel over bericht.  

Wij verzoeken u zoveel mogelijk bij reservering al aan te geven met hoeveel personen u komt.  

 

3. Opbouw en indeling. 
Er zal door ons naar worden gestreefd de plaatstoewijzing zoveel mogelijk ongewijzigd te laten en af te 

stemmen op uw wensen. Op de maandag voorafgaand aan de markt, zal de definitieve plaatstoewijzing 

worden gedaan. Hierna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Vervolgens wordt op vrijdagmiddag de 

markt opgebouwd. De toegewezen plaats is ten tijde van de markt niet meer te wijzigen. 



4. Toegang  
De markthallen zijn vanaf  06.30 uur geopend voor hen die een plaats hebben gereserveerd! 

LET OP!  Voor een snelle doorstroming dienen de handelaren gelijktijdig met hun medewerkers naar 

binnen te gaan. Mede om de doorstroming te bespoedigen, dient bij voorkeur vooraf per bank afgerekend 

te worden. U kunt het marktgeld overmaken op bankrekeningnummer 32.20.46.696 t.n.v. Vogelweelde 

Meppel.  Handelaren die minimaal 4 meter huren kunnen, indien gewenst, met hun auto de hal in om uit 

en in te laden. Verzocht wordt na dit uit- en inladen uw auto zo spoedig mogelijk op het parkeerterrein te 

plaatsen om opstoppingen in en voor de hal te voorkomen. U dient voor 09.00 uur binnen te zijn, de 

toegang zal na die tijd niet meer mogelijk zijn tot de deuren opengaan voor de bezoekers. 

 

5. Marktcontrole 
Ten tijde van onze markten wordt controle uitgeoefend op; 

a. Verboden vogelbezit.  

"Vogels die op Bijlage A van de EU-Basisverordening staan en daarmee vallen onder Flora- en 

faunawet worden alleen toegelaten indien er een rechtsgeldig CITES-certificaat bij aanwezig is. 

Vogels die niet aan de vereiste voorwaarden voldoen kunnen in beslag worden genomen."  

Niet zelfstandige vogels mogen niet worden aangeboden! 

 De verkoop van kwartels is niet toegestaan. (Art. 3 pluimveewet) 

b. Het te koop aanbieden van bij de wet verboden vangartikelen is niet toegestaan. 

c. Gezondheid.  

 Vogels met ziekteverschijnselen horen niet thuis op onze markt! 

 Bij verdenking dienen deze vogels van onze markt te worden verwijderd.  

d. Huisvesting.  

 In verband met het welzijn van de vogels verzoeken wij U de vogels aan te bieden in passende kooien. 

 Liever geen vogels in lopers! Dit komt de verkoop zeker ten goede en voorkomt dat wij in de 

 toekomst een verbod op lopers moeten invoeren. 

e. Verzorging.  

 Ten aanzien van de verzorging van de vogels wordt gelet op de hygiëne, voeding en 

 drinkwatervoorziening.  Dit betekent;  

 -  De kooien schoon moeten zijn. 

 -  De vogels dienen permanent te beschikken over voer, aangepast aan het soort. 

 -  Ook moeten de vogels permanent de beschikking over drinkwater en/of fruit hebben. 

 

6. Waarschuwing! 
De politie heeft de laatste jaren op de vogelbeurzen geconstateerd, dat er handel buiten de daartoe 

bestemde hal heeft plaats gevonden, dit valt onder straathandel en daar is een vergunning voor nodig. 

Bij constatering door de politie volgt een proces verbaal! Wij brengen bij deze de waarschuwing over! 

De markt duurt tot 14.30!  Eerder gaan de grote deuren niet open! 

Wanneer u als handelaar voor 14.30 uur de markt verlaat zonder gegronde reden kan dat betekenen dat u 

geen recht meer hebt op die plek waar u al jaren stond!  

 

7. Even onthouden! 
De Meppeler vogelmarkt vindt altijd plaats op de 2de zaterdag in maart en oktober. 

De definitieve nieuwe locatie hiervan wordt (onder voorbehoud) tijdens de markt van 9 oktober 

bekend gemaakt! Let u verder op onze advertenties in diverse dagbladen en vogeltijdschriften o.a  

‘Onze Vogels’, en enkele buitenlandse vogelbladen en op www.vogelweeldemeppel.com 

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen neem dan contact op met onze marktmeester, 

Alwin Smit, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 19.00 - 21.00 uur. Tel. 06-57632211   

 

    Voor noodgevallen zijn we alléén tijdens de markt bereikbaar op 06-57632211 

                                                                                                                                    of  06-57623883     

    Wilt u deze nieuwsbrieven blijven ontvangen stuur dan uw adreswijziging aan onze 

    vereniging, via e-mail; markt@vogelweeldemeppel.com  


