
 

ROMMELMARKT SINKSEN . 

Veelgestelde vragen 

1. Wat moet ik doen als ik geen toegang heb tot internet? 
Zoek iemand in je buurt die je hierbij kan helpen. Vraag aan je familie, vrienden, buren, 

collega’s, … of je bij hen even gebruik mag maken van het internet om jouw inschrijving te 

doen. 

2. Wat als ik geen bevestigingsmail heb gekregen? 
Geen zorgen! Zolang het hele traject is doorlopen en de betaling is uitgevoerd, zijn jouw 

plaatsen gereserveerd. Het kan soms even duren vooraleer de bevestigingsmail toekomt. Kijk 

ook eens in je spam. Wanneer je na een tijdje nog steeds geen bevestigingsmail hebt 

ontvangen kan je ons een mail sturen naar sinksen@kortrijk.be. 

3. Wat als het lang duurt vooraleer ik op de webshop geraak? 
Je bent niet de enige die een plaatsje wil reserveren tijdens onze rommelmarkt. Door de 

drukte kan het zijn dat het systeem wat trager werkt of dat je in de wachtrij bent 

terechtgekomen. Even geduld, jouw beurt zal wel komen. 

4. Hoe kan ik betalen? 
Betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren. Mogelijkheden zijn: Payconiq, bancontact, 

kredietkaart, IDEAL of WeChat Pay. 
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Handleiding 

Stap 1. Kies op welke dag u wenst deel te nemen aan de rommelmarkt. 
Keuze tussen zondag 5 en maandag 6 juni. 

 

Stap 2. Klik op de straat waar u graag had gestaan. 
 

Stap 3. Klik op “boek je plaats” 
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Stap 4. Nu kan u kiezen welke plaats(en) door op deze te klikken. 
Er kunnen maximum 5 plaatsen geboekt worden per standhouder. 

 
 

Stap 5. Klik daarna op “doorgaan”. 
Wanneer u een foutmelding krijgt, betekent dit dat een andere persoon deze plaatsen net 

eerder heeft gereserveerd. Kies een andere plaats, en klik nogmaals op “doorgaan”. 

Stap 6. Klik opnieuw op “doorgaan” in het winkelmandje. 
Hier krijgt u een overzicht te zien van de door u gekozen plaatsen. Klik op “doorgaan” om 

deze te reserveren. U hoeft niets in te vullen bij kortingscode. 
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Stap 7. Kies uw betaalmethode en volg de stappen op het scherm. 

 

Stap 8. Wanneer de betaling is afgerond krijgt u een bevestigingsmail. 
 


