Inschrijving Kermisbraderie Dommelen 25 Aug 2019
12:00-17:00 uur
NAAM: …………………………………………………………………………………………………………
ADRESGEGEVENS: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAILADRES: …………………………………………………………………………………………….
TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………………………….
KVK: ……………………………………………………………………………………………………………

TE VERKOPEN PRODUCTEN: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
AANTAL KRAMEN:
0 1 kraam – 35,=
0 2 kramen – 60,=

•
•
•
•
•

Branchebescherming wordt enkel en alleen gedaan bij vooraf betalen van de kraam.
Opbouw vanaf 09:00 / afbouw vanaf 17:00
Openingstijd van +/- 12:00 tot +/- 17:00 uur. De openingstijd kan eventueel langer zijn bij
voldoende animo. (uitloop tot 18:00 uur)
Auto kan niet met zekerheid achter de kraam/wel in nabijheid
Organisatie levert geen stroom
Bij ondertekenen hiervan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van MHevent

Ondertekend door:

Datum:

•

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)
Verkoopt u voedsel (food), dan zijn de grond/kraamprijzen anders dan vermeld op
inschrijfformulier.
De opbouwmogelijkheid is vanaf 09:00 t/m 11:30
De markt is open van 12:00-17:00
Afbouw is mogelijk van 17:00-20:00
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 20 euro betaald te worden voor het schoon
achterlaten van uw kraam/standplaats en het houden aan de gestelde regels.
Na afloop wordt het bedrag aan u teruggegeven na controle van de organisatie +
controlestrook borg.
Er is geen stroomvoorziening beschikbaar.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 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.
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