a

AELSE DAG
JAARMARKT ANDEL

INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoon
E-mailadres
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

o huurkraam à 4 meter
o bovenlatten i.p.v. planken
o eigen kraam
o verkoopwagen
o elektriciteit nodig
Kramer ja/nee*

S.v.p. invullen.

Woonplaats
Mobiel

VERKOOPINRICHTING
S.v.p. invullen.
aantal ______
aantal ______
______ meter (frontbreedte)
______ meter (frontbreedte)
______ Watt
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Standwerker ja/nee*

Duidelijke omschrijving van te verkopen artikelen (verplicht);

Ruimte voor vragen en opmerkingen;

S.v.p. invullen en ondertekenen.
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij machtig ik Andels Fanfare Corps te Andel houder van bankrekening IBAN NL92 RABO 0341
5040 68 tot eenmalige afschrijving van het verschuldigde bedrag van mijn bank- girorekening.

Nummer
Ten name van

(uw bank/gironummer invullen)

Woonplaats

Ondergetekende heeft kennis genomen van de door Andels Fanfare Corps vastgestelde deelnamevoorwaarden en gaat daarmee akkoord.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Datum:
Handtekening:

Marktmeester P.A. van Herwijnen Burg. Scholtenlaan 2a 4281 LC Andel
marktmeester@aelsedag.nl - 0183 441876 of 06 57153393
www.aelsedag.nl en Aelsedag Andel
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AELSE DAG
JAARMARKT ANDEL

1.

Andels Fanfare Corps, als organisator van de jaarmarkt op de Aelse Dag in Andel, aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een deelnemer aan de jaarmarkt.
De deelnemer vrijwaart Andels Fanfare Corps als organisator van de jaarmarkt op de Aelse Dag of zijn
rechtverkrijgenden tegen elke schade en aansprakelijkheid en doet afstand van zijn rechten voor zijn
rechtverkrijgenden voortvloeiende uit de artikelen 1401 t/m 1407 van het Burgerlijk Wetboek.

2.

De deelnemer zorgt voor de ingevolge de Auteurswet 1912 vereiste toestemming tot het gebruik van BUMA's
wereldrepertoire en vrijwaart Andels Fanfare Corps voor alle gevolgen welke kunnen uitvloeien uit het niet
aanwezig zijn van BUMA's toestemming.

3.

Het inschrijving bedrag bedraagt € 40,- per kraam en voor een standplaats € 4,50 per meter met een minimum van
€ 30,-. Gemeld bedrag van € 40,- is inclusief kraamhuur. De organisator behoudt zich het recht voor een
deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
Organisator stelt marktkramen ter beschikking aan de deelnemer. Bij de organisator kunnen dekzeilen gehuurd
worden (zolang de voorraad strekt). Hiervoor kan een waarborgsom gevraagd worden. Bij inleveren van het
dekzeil en overlegging van de kwitantie ontvangt de deelnemer na afloop van de markt zijn borgsom terug.

4.

Vanuit de organisatie worden geen extra bovenlatten en andere extra materialen voor de kramen beschikbaar
gesteld. Mocht u bovenlatten willen hebben in plaats van planken dan dient u dit aan te geven op het formulier.

5.

De waren dienen zo te worden opgesteld, dat de naaste standhouders hiervan geen hinder hebben en te voldoen
aan de voorwaarden van de keuringsdienst van waren.

6.

Inschrijvingen dienen uiterlijk binnen te zijn binnen de door de organisator gestelde termijn.

7.

De deelnemer verplicht zich op het inschrijfformulier de eenmalige machtiging in te vullen voor het afschrijven van
het verschuldigde bedrag van zijn bank- of girorekening. Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier
ontvangt de deelnemer bericht.

8.

De deelnemer dient zich tussen 08.00 uur en uiterlijk 10.00 uur te melden bij de marktmeester of medewerkers
aanwezig bij het betreden van het marktterrein.
De deelnemer zal zonder dringende reden niet vóór 17.00 uur de markt verlaten.

9.

Indien de deelnemer elektriciteit nodig heeft, dient hij/zij dit duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier met
opgave van benodigd vermogen. Op de marktdag dient hij/zij zelf voor een deugdelijke verlengkabel te zorgen van
tenminste 50 meter.

10. Na afloop van de markt dienen de deelnemers hun standplaats opgeruimd achter te laten.
11. In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijvoorbeeld in verband met extreme
weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om
eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij
niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten en heeft het recht de hoogte van de
restitutie vast te stellen.
12. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator, Andels Fanfare Corps.

Andel, januari 2020
Peter van Herwijnen
Marktmeester
Marktmeester P.A. van Herwijnen Burg. Scholtenlaan 2a 4281 LC Andel
marktmeester@aelsedag.nl - 0183 441876 of 06 57153393
www.aelsedag.nl en Aelsedag Andel

