Inschrijfformulier Braderie/Rommelmarkt BorkTotaal op 25 augustus 2019
Naam:

E-mailadres:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geef aub uw telefoonnummer (thuis of mobiel) door waarop u bereikbaar bent zodat wij met
u contact op kunnen nemen als er onduidelijkheden zijn.
Telefoonnummer:

Ik schrijf mij in als*:

⃝ Particulier

Kies je kra(a)m(en):

⃝ 1 kraam

€ 30,00

⃝ 1 kraam

€ 60,00

⃝ 2 kramen

€ 60,00

⃝ 2 kramen

€ 80,00

⃝ 3 kramen

€ 90,00

⃝ 3 kramen

€ 100,00

Totaal:

⃝ Ondernemer

€

Voorkeurslocatie:

Datum:
Plaats:
Handtekening:
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Lees alstublieft goed het reglement kraamverhuur door. Het eerste deel betreft particulieren
en het 2e deel is voor ondernemers. U kunt dit reglement ook lezen op onze website
www.borktotaal.nl
PARTICULIEREN:
De rommelmarktkramen zijn alleen te huur per hele kraam á € 30¸-. De kramen zijn voorzien
van een evenementenzeil en dus mogelijk niet lekvrij. Men kan voor de rommelmarkt ten
hoogste drie kramen huren.
De bewoners op het marktterrein, die deelnemen aan de rommelmarkt, krijgen voorrang bij
de indeling, d.w.z. er zal getracht worden de kra(a)m(en) voor de deur te plaatsen.
Er mogen geen spullen voor of naast de kraam staan, dit in opdracht van de hulpverlenende
instanties.
Particulieren mogen geen fabrieksnieuwe spullen, vers fruit of bloemen, alsmede drank of
andere etenswaren, verkopen.
Handelaren kunnen zich wel aanmelden via de ondernemersvereniging, dit is mogelijk met
Saskia Pullens via 06 - 51114373 of met info@borktotaal.nl .
Als u zich vooraf niet als handelaar heeft aangemeld en toch één van de bovengenoemde
productcategorieën aanbiedt, dan zal u zich van het terrein moeten verwijderen.
Het terrein wordt vrijgegeven voor het uitladen van materialen vanaf 8:30 uur. Men dient
eerst de materialen uit te laden, het voertuig op de centrale parkeerplaats parkeren en
daarna de kraam inrichten. Dit i.v.m. de overige kraamhouders en de doorgang voor
hulpverlening.
De kraam mag niet ingericht worden alvorens de auto is leeggeruimd en van het terrein is
verwijderd.
De braderie/rommelmarkt sluit om klokslag 17:00 uur. Voor deze tijd kan en mag er geen
voertuig toegelaten worden op het terrein voor het inladen van de rommelmarktspullen.
Het terrein (verkoopplaats) moet schoon achtergelaten worden!!!!! Kosten van het
eventuele opruimen van de achtergebleven goederen - restanten - of dozen zullen aan de
desbetreffende kraamhouder worden doorberekend en tevens zal hij/zij van verdere
deelname aan onze braderie/rommelmarkt in de toekomst worden uitgesloten.
Geluid en muziek installaties moeten vooraf gemeld worden aan de organisatie. Het
eventuele te gebruiken volume mag niet hinderlijk zijn voor de overige kraamhuurders in de
omgeving. De organisatie zal dit beoordelen.
Voor loterijen, tombola’s of enig ander gokspel, dient vooraf schriftelijke toestemming vanuit
de organisatie en gemeente gegeven te zijn.
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ONDERNEMERS:
De marktkramen zijn alleen te huur per hele kraam á € 60¸- voor de eerste kraam en € 20,per iedere volgende kraam. De kramen zijn voorzien van een evenementenzeil en dus
mogelijk niet lekvrij. Men kan voor de rommelmarkt ten hoogste drie kramen huren.
De bewoners op het marktterrein, die deelnemen aan de rommelmarkt, krijgen voorrang bij
de indeling, d.w.z. er zal getracht worden de kra(a)m(en) voor de deur te plaatsen.
Er mogen geen spullen voor of naast de kraam staan, dit in opdracht van de hulpverlenende
instanties.
Het terrein wordt vrijgegeven voor het uitladen van materialen vanaf 8:30 uur. Men dient
eerst de materialen uit te laden, het voertuig op de centrale parkeerplaats parkeren en
daarna de kraam inrichten. Dit i.v.m. de overige kraamhouders en de doorgang voor
hulpverlening. De kraam mag niet ingericht worden alvorens de auto is leeggeruimd en van
het terrein is verwijderd.
De braderie/rommelmarkt sluit om klokslag 17:00 uur. Voor deze tijd kan en mag er geen
voertuig toegelaten worden op het marktterrein voor het inladen van de spullen.
Het terrein (verkoopplaats) moet schoon achtergelaten worden!!!!! Kosten van het
eventuele opruimen van de achtergebleven goederen - restanten - of dozen zullen aan de
desbetreffende kraamhouder worden doorberekend en tevens zal hij/zij van verdere
deelname aan onze braderie/rommelmarkt in de toekomst worden uitgesloten.
Geluid en muziek installaties moeten vooraf gemeld worden aan de organisatie. Het
eventuele te gebruiken volume mag niet hinderlijk zijn voor de overige kraamhuurders in de
omgeving. De organisatie zal dit beoordelen.
Voor het gebruik van elektriciteit1 dient u zich te melden bij de marktmeester. Hij zal u
voorzien van de benodigde kabels en/of slangen.
Bij storingen dient u zich te melden bij iemand van de organisatie. De marktmeester zal de
storing zelf oplossen. Het is niet toegestaan zelf aan de voorzieningen te komen! Bij
schending van deze regel zal de levering van elektriciteit worden stopgezet.
Voor loterijen, tombola’s of enig ander gokspel, dient vooraf schriftelijke toestemming vanuit
de organisatie en gemeente gegeven te zijn.

Als u af wilt wijken van het reglement dan kan dat alleen in overleg met
Saskia Pullens, telefoonnummer 06 – 51114373 of via info@borktotaal.nl
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