STICHTING SIEPELMARKTEN OOTMARSUM
Contactpersoon:
Tim Zweerink
Van Diepenbroekstraat 5
7631 JL Ootmarsum
Email: info@siepelmarkten.nl
Tel: 0541- 538988 (dinsdags 19.00-20.30)
Naam en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
e-mail adres
Product omschrijving

:
:
:
:
:
:
:

Ik zal deelnemen aan de SIEPELMARKTEN van 2016, op de laatste donderdag van juli,
en de eerste twee donderdagen van augustus.

De Siepelmarkten 2018
1ste Siepelmarkt
2de Siepelmarkt
3de Siepelmarkt

Donderdag 26 juli 2018
Donderdag 2 augustus 2018
Donderdag 9 augustus 2018

Ik heb een / geen kraam nodig.
Ik verklaar hierbij:



Dat ik tijdens de Siepelmarkten naast het demonstreren tevens nadrukkelijk mijn artikelen te
koop zal aanbieden en ben bereid om € 50.= per markt kraam c.q. standplaatsvergoeding
( per 4 meter) te betalen.

De Siepelmarktcommissie deelt de staanplaatsen in. Wij proberen zo veel mogelijk met uw wensen
rekening te houden.
Aan deze demonstraties worden door mij echter de volgende condities verbonden:

Deze vragenlijst s.v.p. zo spoedig mogelijk retourneren naar bovenvermeld adres.

Handtekening.

Deelnemersvoorwaarden
2018
•

Uw inschrijving voor dit evenement is definitief indien:

•

Nadat u van ons een bevestiging van deelname heeft ontvangen. En u het verschuldigde bedrag zoals
in de bevestiging vermeld staat aan ons heeft overgemaakt.

•

Wij garanderen dat dit evenement zal worden aangekondigd door pers publicaties, posters, flyers en
op de website van de Siepelmarkten.

•

Men kan de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of omzet
door welke omstandigheden dan ook.

•

De gereserveerde kraam(kramen) of grondplaats(en) dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van het
evenement te zijn bezet.

•

Uw auto(s) dient u te parkeren buiten het centrum.

•

Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de
door u gereserveerde kraam(kramen) of grondplaats(en). De kraamhuur wordt niet teruggegeven.

•

U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de Siepelmarkt afgelopen is volgens de aangegeven
tijd. U mag dit evenement niet eerder verlaten.

•

U dient op dit evenement de handel te verkopen welke u op het inschrijfformulier (verstrekt door de
organisatie) hebt vermeld. Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit 24 uur van te voren
met de organisatie te overleggen. De organisatie mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven
handelswaar op de kraam te verhandelen.

•

De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke
vorm dan ook.

•

Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen etc. komen voor uw eigen risico.

•

Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor te zorgen dat de kraam intact blijft.

•

Het bovenzeil dient uzelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).

•

Binnen 1 uur na de officiële afloop van de Siepelmarkt dient u het stadscentrum te verlaten.

•

Bij tijdige annulering van een inschrijving wordt de kraamhuur teruggestort.
(onder inhouding van € 7,50 administratiekosten)

•

Indien de annulering korter dan 5 dagen voor het evenement wordt doorgegeven vervalt uw
aanspraak op restitutie.

•

Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

•

Het inschrijfformulier geheel ingevuld retour naar bovenstaand velmeld adres.

•

U dient uitsluitend per mail uw annulering minimaal 5 dagen voor de datum van dit evenement aan ons
door te geven.
U dient zelf uw eigen afval mee naar huis te nemen.

•

