Inschrijfformulier kerstmarkt Weert – Keent 2018
Van 14 december 2018 t/m 16 december 2018
14:00 uur t/m 21:00 uur

Aanvrager: __________________________________________________________
Rechtsvorm: _________________________________________________________
Straat: ______________________________________ Huisnummer: ____________
Postcode: ______________ Plaatsnaam: __________________________________
Land: ______________________________________________________________
Telefoonnummer: ________-__________-__________________________________
Land

Kengetal

Nummer

E-mail: _____________________________________________________________
BTW nummer: * ____________________________________ indien van toepassing
IBAN: * ___________ ____________ ____________ ______
BIC: * ____________________________________________
*ten behoeve van de borg restitutie

Contactpersoon: ______________________________________________________
Te verhandelen producten en artikelen:
Let op duidelijke omschrijving, merknamen, toegelicht met foto’s en/of tekeningen
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Overzicht van de *chalets (stands) die beschikbaar zijn, zolang de voorraad strekt:
Verkoophuisje 3 x 2 O aantal _____ Huurprijs
€ 450,00
Verkoophuisje 4 x 2.5 O aantal _____ Huurprijs
€ 500,00
Verkoophuisje 6 x 2.5 O aantal _____ Huurprijs
€ 600,00
Verkoophuisje geschakeld ja O / nee O meerprijs
€ 125,00
*chalets zie foto’s

Chalets - Verkoophuisjes

Overzicht van de *marktkramen open
(1) Marktkraam 2,4 x 1,2 O aantal _____
(2) Marktkraam 2,4 x 1,2 O aantal _____
(3) Marktkraam 4,8 x 1,2 O aantal _____
(4) Carré opstelling 4,8 x 5,8 ja O / nee O
Marktkramen
*marktkramen zie foto’s

huurprijs
huurprijs
huurprijs
meerprijs

€
€
€
€

25,00 per dag
75,00
100,00
125,00 bij 4
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Gewenste extra’s
Verwarmingsunit O aantal _____
Verwarmingsunit O aantal _____

1200kw huurprijs € 125,00
2500kw huurprijs € 185,00

Elektra stopcontact O aantal _____
Verlichting in de verkoopstand O aantal ___
Wateraansluiting O aantal _____
Waterafvoer O aantal _____
Gewenste extra’s welke niet zijn aangegeven:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Opmerkingen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(4) Carré opstelling

(2) en (3) vaste Marktkraam

(1) open Marktkraam
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Voorwaarden:
 Huurprijzen chalets zijn inclusief stroomvoorzieningen en maximaal verbruik
van 1 kW
 Voor afvalverwerking wordt conform het deelnemer reglement € 25,-- per
verkoopstand in rekening gebracht
 Aanvrager, hierna: ‘de Exploitant’ , betaalt, na akkoord inschrijving per
omgaande een borgsom van € 250,-- per chalet verkoopstand en € 50,-- per
Marktkraam
 Exploitant is verplicht voor eigen rekening een verzekering af te sluiten voor
schade door brand en / of storm, diefstal, schade aan zaken, personen en
bedrijfsaansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord.
 Het is verboden elektrische apparaten aan te sluiten, die niet goed gekeurd
zijn. Dit i.v.m. maximale wattagegebruik.
 Exploitant dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval en papier /
karton. Deze kan men deponeren n de daarvoor bestemde container.
Vanwege het niet correct naleven van de afvalverwerkingsprocedure wordt
direct een boete groot € 250,-- per overtreding verbeurd.
 De exploitant is in zijn algemeenheid verplicht te handelen conform de
Nederlandse wet / en regelgeving en zoals in het deelname regelement
nader is aangegeven.
 Indien de overeenkomst tussen de Gemeente Weert en de Stichting Wijkraad
Keent wordt beëindigd of er geen vergunning wordt verleend, zal de
overeenkomst met de Exploitant ontbonden zijn.
 De Exploitant garandeert dat er geen uitsluitingsgronden als bedoeld in
artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2010 op hem van toepassing zijn.
 Alle genoemde bedrage zijn exclusief 21% BTW
Ondertekening:
Aan dit inschrijfformulier kunnen door de Exploitant / aanvrager geen rechten worden
ontleend, zolang de organisatie de acceptatie c.q. inschrijving niet schriftelijk heeft
bevestigd. Inschrijving wordt bevestigd op volgorde van ontvangst.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het toepasselijke deelname
regelement 2018 en gaat hiermee onvoorwaardelijk akkoord.

Plaats:______________________________ Datum: ____- ______________ - 2018

Handtekening(en) _________________________________________
( van de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger(s) voornoemd )

Inleveren voor 1 oktober 2018 bij de Wijkraad Keent
Correspondentieadres:

Wijkraad Keent
Kruisstraat 15
6006 ZJ WEERT

Tel.: 06-51971227
E-mail fam.wieneke@gmail.com

of
E-mail wijkraadkeent@gmail.com tel.: 06-15550406
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