Textiel Festival Weerribben 14, 15 en 16 juni 2019
Inschrijfformulier en voorwaarden voor de standhouders op zaterdag 15
en/of zondag 16 juni 2019
De marktkramen zijn 4 meter lang, 1 meter breed. De prijs is voor 1 dag € 49,-- en voor 2
dagen € 95,-- , inclusief gratis koffie en thee de hele dag. Het is een binnenmarkt. Vóór 1 april
2019 zien wij uw inschrijving én betaling gaarne tegemoet.

Naam
Voornaam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode/ Plaats
Telefoon /mobiel
E-mailadres
Website
KvK nummer
Soort assortiment
Ik kom alleen zaterdag
Ik kom alleen zondag
Ik kom beide dagen
Benodigdheden

Na ontvangst van het inschrijfformulier én de betaling, ontvangt u een factuur.
Daarmee wordt uw inschrijving definitief
Uw firmanaam wordt toegevoegd op de lijst van standhouders op onze website.

Datum…………………….

Naam………………………………………………

Dit inschrijfformulier kan per mail naar info@textielfestivalweerribben.nl
Per post naar Stichting Textiel Festival Weerribben, de Hare 10, 8375 GC Oldemarkt.
Betaling kan, vóór 1 april 2019, naar rekening NL93RABO0182472841 t.n.v. Textiel

Festival Weerribben o.v.v. bedrijfsnaam

Textiel Festival Weerribben 14, 15 en 16 juni 2019
Algemene Voorwaarden markt Textiel Festival Weerribben
15 en 16 juni 2019
Locatie: MFC Dalzicht, Frieseweg 39, 8375 AH Oldemarkt
Aanmelding
Deze markt kenmerkt zich door de aanwezigheid van verschillende disciplines
op het gebied van handwerktechnieken; vilten, quilten, breien, haken,
borduren, weven enz.. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier
voor de kramenmarkt. Er zijn 50 kramen beschikbaar.
Stichting Textiel Festival Weerribben heeft het recht om standhouders te
weigeren zonder opgaaf van redenen. Onderhuur is verboden.
Kraam
De afmeting van de kraam is 4 x 1 meter. De kraam heeft een dakje en geen
achterzeil. Een 4 meter kraam kost € 49,--- , incl. 21% BTW per dag. Voor
twee dagen is de prijs € 95,--. Koffie en thee wordt de hele dag gratis
verstrekt door de uitbater van MFC Dalzicht.
Betaling
De betaling dient bancair te worden voldaan. De betaling maakt de inschrijving
definitief en geeft dan pas recht op een plaats. Stichting Textiel Festival
Weerribben is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de
deelnemer, tenzij die op redelijke wijze verwacht kan worden.
Annulering
Annuleren dient schriftelijk, gedateerd en onder vermelding van factuurnummer
en banknummer te gebeuren. Bij annulering tot 3 weken voor de marktdatum
wordt het gehele bedrag terug geboekt minus €10,- per boeking per dag. Bij
annuleren later dan 3 weken voor de marktdatum wordt de gehele kraamhuur
berekend.
Marktmeester
Gedurende de markt is er een marktmeester aanwezig. Zijn aanwijzingen
dienen opgevolgd te worden. Hij is ook beschikbaar voor vragen van
kraamhouders.
Opbouw markt
Opbouwen kraam kan op zaterdag 15 juni 2018 vanaf 7.30 uur tot 09.30 uur.
Zondag 16 juni vanaf 9.00 uur. Opruimen kraam zaterdag en zondag na 17.00
uur.

Textiel Festival Weerribben 14, 15 en 16 juni 2019
Tijdens markt
De markt werkt met toegewezen plaatsen, voorkeuren kunnen ALLEEN bij
opgave aangegeven worden. De organisatie houdt hier zoveel mogelijk
rekening mee, maar kan niet gehouden worden aan opgegeven wensen. Als
een deelnemer een half uur na aanvangstijd van de markt niet is verschenen,
dan vervalt de kraam aan de organisatie.
 Er mag geen schade aan de kramen worden toegebracht. Het is niet
toegestaan uw kraam verder uit te breiden. De organisatie houdt zich het
recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen
op de deelnemer.
 Als een deelnemer hinder of last veroorzaakt/oplevert, dat een goede
voortzetting van de markt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van
(voortzetting) worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde
gelden. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende
kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit.
 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt
de kraam(en) te ontruimen.
 Openingstijden markt: zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van
11.00 tot 17.00 uur.
Na afloop van de markt
 Alle afval dient opgeruimd te worden. Er wordt gezorgd voor voldoende
afvalbakken. Eventuele schoonmaakkosten kunnen achteraf in rekening
worden gebracht.
 Uiterlijk een uur na afloop dient de kraam leeg te zijn.
 Het meenemen/draaien van eigen muziek is niet toegestaan.
 Wij vragen u een evaluatieformulier in te vullen om uw bevindingen met
ons te delen. Dat ontvangt u na afloop van het Festival.
Mocht door overmacht of omstandigheden buiten de schuld van de organisatie
om de markt niet doorgaan dan kan de organisatie op geen enkele wijzen
aansprakelijk worden gesteld.

