Inschrijvingsvoorwaarden Markten Winkelhart Blerick 2019
Inschrijven
U dient het inschrijfformulier volledig in te vullen en te retourneren naar WHB.
Dit kan digitaal of per post naar WHB, per adres E. Dorsstraat 40, 5971VG te Grubbenvorst.
Omschrijf duidelijk uw verkoopwaar. De marktmeester kan besluiten om bepaalde
handelswaar uit te sluiten. Ook kan deze op de marktdag besluiten om handelswaar te
weigeren indien deze afwijkt van de handelswaar waarmee u zich ingeschreven heeft, of
indien deze wettelijk niet toegestaan is. Indien deelname mogelijk is ontvangt u een factuur.
Uw inschrijving is pas definitief als de factuur voldaan is.
Betaling
Indien het deelnamebedrag niet 2 weken vóór de marktdatum voldaan is, zult u een
herinnering ontvangen. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. U zult dan
enkele dagen (ongeveer 2 dagen) vóór de marktdatum een email ontvangen waarin uw
standplaats en de spelregels betreffende die markt staan. Lees deze email aandachtig!
In overleg is contante betaling mogelijk; er zal dan een toeslag van €5,- berekend worden.
Contante betalingen dienen meteen bij aankomst voldaan te worden.
Aankomst
Bij aankomst kunt u zelf uw verkoopplaats opzoeken door middel van de aanwijzingen in het
ontvangen e-mailbericht. Uw naam zal op de kraam staan. U kunt zich eventueel telefonisch
melden bij de marktmeester van Winkelhart Blerick; Marcel Caniels 06-54768249.
Het is verboden auto’s of aanhangwagens te parkeren op het marktterrein, deze dienen
voor aanvang van het evenement van het terrein verwijderd te zijn.
Aanwezige handelswaar die aanwezig zijn en niet vermeld staan op het inschrijfformulier
dienen op verzoek van de marktmeester verwijderd te worden.
U bent vanaf onderstaande tijd welkom om uw verkoopplek in te richten;
Koningsmarkt
05.00 uur
09.00 uur
Vakantiemarkt
Multiculturele Markt
09.00 uur
Kerst-Sfeer-Markt
09.00 uur
Op een vroeger tijdstip aanwezig zijn en reeds een verwachte verkoopplek inrichten kan
leiden tot extra werk aangezien uw standplaats af kan wijken van voorgaande jaren, en u in
een dergelijk geval uw verkoopstand toch dient te verplaatsen! In het geval van een, om welke
reden dan ook, noodzakelijke verplaatsing tijdens de markt, dient u hier uw medewerking aan
te verlenen, zonder op dat moment of achteraf recht te hebben op een (schade)vergoeding.

Afvalbijdrage
Er kan een bijdrage of borg gevraagd worden m.b.t. de kosten voor afvalverwijdering. Het
bedrag hiervan zal voor de marktdatum aan u kenbaar gemaakt worden, en kan per deelnemer,
per markt en per jaar verschillen. Betaling hiervan is geen vraag maar een eis voor deelname!
In geval van borgbetaling beslist de marktmeester of het bedrag na afloop van de markt
(contant of per bank) terugbetaald wordt, zonder mogelijkheid tot reclamaties.
Toiletten
Er zijn geen openbare toiletten voorhanden. In het centrum van Blerick zijn wel genoeg
horecagelegenheden waar u, al dan niet tegen betaling, van het toilet gebruik kunt maken.
Parkeren
Parkeren kan op de op loopafstand liggende, al dan niet gratis, parkeerplaatsen.
Vertrek
Oprijden van auto’s is pas toegestaan na de eindtijd van de markt tenzij de marktmeester
anders besluit. Eerder oprijden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan andere markten.
U dient uw kraam/standplaats schoon achter te laten.
Het is niet toegestaan uw eigen afval bij de prullenbakken neer te zetten!
U dient er zorg voor te dragen dat de gehuurde materialen bij de marktmeester ingeleverd
worden. Bij verlies of beschadigingen kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Het opruimen van uw verkoopplek kan na onderstaande sluitingstijd van de markt;
Koningsmarkt
17.00 uur
17.00 uur
Vakantiemarkt
Multiculturele Markt
17.00 uur
Kerst-Sfeer-Markt
17.00 uur
Annulering / Niet opdagen
Annuleringen dienen bij voorkeur schriftelijk te gebeuren; dit kan per brief of per e-mail.
Bij annulering van uw inschrijving;
- eerder dan 2 weken voor het evenement: u krijgt de volledige huursom terug
- tussen 2 weken en 1 week voor het evenement: u krijgt 75% terug
- binnen 1 week en 24 uur voor aanvang van het evenement: u krijgt 50% terug
- binnen 24 uur voor aanvang of het niet op komen dagen: geen restitutie mogelijk.
Contante deelnemers dienen alsnog te betalen of worden voor verdere deelnames uitgesloten.
Veiligheid/Hygiëne
Indien er een wettelijke verplichting bestaat dat er een brandblusser in/op/bij de verkoopplek
aanwezig dient te zijn, en deze niet aanwezig is of niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet,
behoudt de marktmeester zich het recht voor om uw deelname, zonder recht op vergoeding, te
weigeren en dient u desgevraagd het marktterrein te verlaten.
Dit geldt ook indien er geen benodigde certificaten betreffende hygiëne opgelegd door de
Keuringsdienst van Waren en/of GG&GD aanwezig zijn, of indien men zich niet aan de
regels hiervan houdt. Het gebruik van gasflessen is niet toegestaan tenzij deze zich in een
goedgekeurde verkoopwagen bevinden.
Aansprakelijkheid
Eventuele boetes, verband houdende met uw deelname, die aan Winkelhart Blerick opgelegd
worden zullen aan u doorberekend worden en zullen door u voldaan moeten worden.
------------

