KERMISBRADERIE DOMMELEN 2018
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018 – 13:00 t/m 18:00 uur – Bergstraat -Dommelen
formulier terugzenden naar MHEVENT – postbus 908 – 5550 AX Valkenswaard
GEGEVENS:
NAAM: …………………… ………………………………………………………………………………………………………….
ADRESGEGEVENS: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………….
E-MAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………………….
KVK: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
TE VERKOPEN WAAR:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANTAL KRAMEN
0 1 kraam – 30 euro excl. btw
0 2 kramen – 50 euro excl btw
0 3 kramen – 75 euro excl. btw
Meerdere kramen op aanvraag

GRONDPLAATS

0 8 euro per meter excl.btw
AANTAL METERS: ……………………………………………..
* Voor foodplaatsen geldt ook de 8 euro per meter excl. Btw
* Wij hebben geen stroomvoorzieningen vanuit de organisatie beschikbaar
Bij ondertekenen gaat u akkoord met het volgende:
•

Verkoper houdt zich aan de door ons gestelde openingstijden en regels.

•

Afbouwen gebeurt NIET voor 18:00 uur

•

Tussen 13:00 en 18:00 uur is het ten strengste verboden om met auto’s over het terrein te rijden

•

U betaalt bij aankomst 10 euro borg – indien u zich aan de regels houdt en uw kraam netjes achterlaat dan krijgt u deze aan het
einde van de dag weer terug.

•

De verkoper zal alleen de verkoopwaar aanbieden zoals hierboven beschreven is, andere handel is niet toegestaan zonder
overleg.

ONDERTEKEND DOOR:

•

VOORWAARDEN KERMISBRADERIE DOMMELEN

•
•

De prijs is voor 1 kraam (een kraam is +/- 4 meter lang)
Grondplaatsen staan voor 1 meter breed en 2,5 meter diep.
(minimaal 2 meter te boeken)
De opbouwmogelijkheid is vanaf 10:00-12:45
De markt is open van 13:00-18:00
Afbouw is mogelijk van 18:00-20:00
Er is geen zekerheid dat op elke locatie een auto achter de kraam kan. Uw auto zal
ten alle tijden in de directe nabijheid geparkeerd kunnen worden op een door de
organisatie toegewezen parkeerplaats.
Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen te allen
tijde strikt te worden opgevolgd. Standplaatshouders dienen na afloop al hun afval te
verzamelen, op te ruimen en af te voeren – bij het niet schoon achterlaten wordt een
boete in rekening gebracht.
Er dient bij aankomst een borg van 10 euro betaald te worden voor het schoon
achterlaten van uw kraam/standplaats. Na afloop wordt het bedrag aan u
teruggegeven na controle van de organisatie.
Er is geen stroomvoorziening aanwezig. Standhouders moeten in eigen stroom
voorzien.
Deelnemers zijn zelfverantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals:
belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van
koophandel en CRK. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke
eisen is niet mogelijk.
Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen met
betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en
drinkwaren.
MHevent is niet aansprakelijk voor schade - in welke vorm dan ook - opgelopen
tijdens, voor en na de markten en evenementen. U kunt uw auto (waar de
omstandigheden dit toelaten) achter de kraam plaatsen op eigen risico of u plaatst uw
auto op een parkeerplaats aangewezen door de organisatie.

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

De organisatie zal voor juiste promotie en bekendheid van de markt zorgen, de
organisatie is niet verantwoordelijk voor tegenvallende omzetresultaten.

