Inschrijfformulier kerstmarkt | NON-Food
Magisch Maastricht op het Vrijthof 2017
Locatie: Vrijthof | vrijdag 1 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018
Aanvrager
handelsnaam bedrijf

: ........................................................................................................................................

rechtsvorm

: ……………………………………………………………… inschrijvingsnr. KvK ………………………………

(bijvoorbeeld: eenmanszaak, V.O.F., C.V., B.V., N.V., B.V.B.A., GmbH e.a.)

straat en nummer:

: .............................................................................................. postcode : ………………........

vestigingsplaats

: .........................................................................................................................................

land

: ………………….......................................................................................................................

telefoonnummer

: ...................................................... mobiel: .....................................................................

e-mail

: .........................................................................................................................................

BTW-nummer*

: …………………………….…………………………………………………………………………………………………….

IBAN*

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

BIC*

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

* ten behoeve van de borg restitutie

Contactpersoon
naam contactpersoon : ……………................................................................................................................ M / V
(rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf, eventueel meerdere personen gezamenlijk)

Te verhandelen NON-Food artikelen
Let op: duidelijke omschrijving, merknamen, toegelicht met foto’s en/of tekeningen!

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chalets
Onderstaand een overzicht van de chalets (Stands) die beschikbaar zijn, zolang de voorraad strekt:
Soort chalet (afmeting 4 x 2,5 meter)

Huurprijs*

Aantal gewenste chalets

O

verkoopbalie

€ 3.350,00

……………………………….

O

voorkant open met inloop

€ 3.600,00

……………………………….

voorkant

Paraaf: ………….

Wenst u uw chalets te schakelen?

Ja / Nee

(omcirkel wat van toepassing is, er kunnen maximaal 2 chalets geschakeld worden)

Let op: In verband met het aanpassen van de constructie bij het schakelen van de
chalets zijn wij genoodzaakt de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te
brengen, zijnde € 150,00 bij het schakelen van 2 chalets.
Gewenste extra’s

Huurprijs

Aantal

O

€ 375,00

……………..

verwarmingsunit

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de uitstraling van onze kerstmarkt. Om de
presentatie van uw artikelen te kunnen beoordelen gelieve foto’s hiervan bij te voegen.

Voorwaarden:
-

-

Huurprijzen chalets zijn inclusief stroomvoorziening en -verbruik (maximaal 2kW) en exclusief het afvoeren van afval;
Voor afvalverwerking wordt conform het deelnamereglement € 125,- per chalet in rekening gebracht;
Aanvrager, hierna: ‘de Exploitant’, betaalt, na akkoord inschrijving, per ommegaande een borgsom van € 500,00 per
chalet.
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 eigen elektrische apparaten aan te sluiten (Senseo, verwarming, etc.) i.v.m. maximale Wattage;
Exploitant dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval en papier/karton. Deze kan men deponeren in de
daarvoor bestemde containers. Vanwege het niet correct naleven van de afvalverwerkingsprocedure wordt direct een
boete groot € 250,00 per overtreding verbeurd;
De exploitant is in zijn algemeenheid verplicht te handelen conform de Nederlandse wet- en regelgeving en zoals in
het Deelnamereglement 2017 (niet uitputtend) nader aangegeven;
Indien de overeenkomst tussen Gemeente Maastricht en Stichting Winterevents Maastricht 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 de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet
2012 op hem van toepassing zijn;
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw;
Genoemde huurprijzen en -voorwaarden zijn niet van toepassing voor ‘food verkoop bestemd voor directe
consumptie’. Daarvoor dient een aparte aanvraag gedaan te worden en gelden andere voorwaarden;
De genoemde periode van het evenement c.q. de huur is onder voorbehoud, en kan in opdracht van de Gemeente
Maastricht gewijzigd worden.

Opmerkingen:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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
Deelnamereglement 2017 en gaat hiermee onvoorwaardelijk akkoord.
Plaats : ................................................................................... Datum : ..................................................................
Handtekening(en) : ......................................................................
(van de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger(s) voornoemd)
Paraaf: ………….

Stuur uw inschrijving naar:
Stichting Winterevents Maastricht
Fort Willemweg 13a
NL – 6219 PA Maastricht
E-mail: info@wintereventsmaastricht.nl
Telefoon: +31 (0)6 52025116 | +31 (0)6 31036622

Paraaf: ………….

