PASAR MALAM
HARDERWIJK
Organisatie: Stichting Pasar Malam Harderwijk

Sportcomplex De Sypel in Harderwijk, 14 & 15 oktober 2017
zaterdag 12.00 – 23.00 uur / zondag 12.00 – 20.00 uur
Ondergetekende neemt deel:
Naam bedrijf / stand:
………………………………………………………
Contactpersoon:
………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………
Postcode:
………………………………………………………
Woonplaats:
………………………………………………………
Telefoon:
………………………………………………………
Mobiel:
………………………………………………………
E-Mail:
………………………………………………………
Handelsreg. KvK:
………………………………………………………
met de volgende diensten/producten (exact vermelden):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Tarieven Extra Electra:


Extra Electra aansluiting 16A-220V

€ 50,00

Marktkramen voor 2 dagen:




1 Marktkraam 400x112 cm met bovenluifel
Incl. elektra t.b.v. verlichting tot 500W
€ 200,00
2 Marktkramen 400x112 cm met bovenluifels
Incl. elektra t.b.v. verlichting 2 x 500W
€ 375,00
Meerdere kramen in overleg met de organisatie.

Voorkeur standplaatsnummer(s)
Voorkeur 1:

………………………………………………………

Voorkeur 2:

………………………………………………………

Voorkeur 3:

………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………
Verzekering
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet
inbegrepen. Wij adviseren u om een verzekering t.b.v. uw
eigendommen (handelswaar) af te sluiten.

Inschrijfgeld
Aanbetaling van € 100,00 is heden overgemaakt op
rekeningnummer NL08 INGB 0007 6201 96 van Stichting
Pasar Malam Harderwijker onder vermelding van:
Inschrijfgeld Pasar Malam Harderwijk 2017.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Annulering
Annulering kan schriftelijk of per mail plaatsvinden. U krijgt
daarvoor een bevestiging als bewijs. Zie voor de kosten ons
reglement voor de standhouders, welke onlosmakelijk aan
dit document is verbonden (blz. 2).
Inschrijftermijn
De inschrijftermijn sluit op 9 september 2017 (de
aanbetaling moet dan op de rekening van de Stichting Pasar
Malam Harderwijker zijn bijgeschreven).
Door ondertekening van dit formulier verklaart
ondergetekende zich bekend en akkoord te zijn met het
reglement voor de standhouders van de stichting Pasar
Malam Harderwijk. Deze zijn als blz. 2 aan dit
inschrijfformulier toegevoegd.
Origineel ingevuld en ondertekend sturen naar:
Stichting Pasar Malam Harderwijk
Operettedreef 44
3845 DL Harderwijk
Informatie deelnemers op de Pasar Malam Harderwijk
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u voor de Pasar
Malam Harderwijk een bevestiging met alle gegevens voor
deelname aan deze Pasar Malam Harderwijk 2017.
Circa 2 weken voor aanvang ontvangt u informatie over de
definitieve plaats toewijzing.
Stichting Pasar Malam Harderwijker:
E:
info@PasarMalamHarderwijk.nl
T:
06- 13 74 04 30
KvK:
64767965
____________________________________________________________________
t.b.v. organisatie Pasar Malam Harderwijk
Factnr.
Standnr.

Bevest.

Kijk voor meer informatie:
www.PasarMalamHarderwijk.nl
www.IndischeHarderwijkers.nl
Sportcomplex De Sypel
Parkweg 4
3842 AD Harderwijk
T: (0341) 43 44 34
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REGLEMENT VOOR DE STANDHOUDERS AANWEZIG BIJ ONZE PASAR MALAM HARDERWIJK

1. U dient bij aankomst op de Pasar uw staangeld, c.q restant staangeld volledig betaald te hebben. U
wordt pas op de Pasar toegelaten als alles is betaald. U kunt zich vanaf de vrijdag voor de Pasar
Malam, vanaf 13.00 uur, melden bij de organisatie. Na deze aanmelding krijgt u de definitieve
factuur. Daarna kunt u uw producten naar de uw toegewezen kraam brengen. Er wordt van U
verwacht op de zaterdag voor 11.30 uur ingericht te zijn.
2. Als u, na uw inschrijving, zonder berichtgeving (“no show”), niet komt opdagen moet u alsnog de
volledige kosten voldoen. Annuleringskosten: tot 4 weken voor aanvang van de Pasar zijn kosteloos
(betaald inschrijfgeld zal worden geretourneerd); 4 weken tot 1 week voor aanvang van de Pasar 50%
van de kosten te voldoen en binnen 1 week voor de aanvang van de Pasar 100% van de kosten te
voldoen. Annuleren kunt u uitsluitend per aangetekende post of per mail doorgeven. U ontvangt in
alle gevallen een schriftelijke- of mailbevestiging.
3. U mag met 2 personen achter de kraam verkopen. Meerdere personen die meehelpen, moeten
entreegeld betalen. Het is niet vanzelfsprekend dat uw familie of vrienden gratis de Pasar mogen
bezoeken.
4. Mocht er later op de dag nog iemand verwacht worden om achter de kraam te komen helpen, dan
moet dit ’s morgens vòòr 12.00 uur aan de organisatie worden doorgeven. Is dit niet doorgegeven dan
moet degene die later komt gewoon entreegeld betalen.
5. Indien u op geheel eigen initiatief de Pasar verlaat, zal bij aanspraak van teruggave op staangelden,
geen restitutie van inschrijfgeld (of enig deel daarvan) plaatsvinden. Opruimen en afbreken van uw
stand kan echter pas geschieden na sluitingstijd op de betreffende dag of na overleg en met
instemming van de organisatie.
6. Bij aanvang van de Pasar verplichten wij u € 10,00 opruimborg te voldoen. Deze borgsom zal u na
afloop van de Pasar direct worden terugbetaald tegen inlevering van uw borgpasje. U riskeert uw
borg wanneer u vuil of rommel achterlaat, wanneer u voor zondag 20.00 uur gaat opruimen, of
wanneer de organisatie dit besloten heeft door middel van conflict of incident.
7. U dient na afloop van de Pasar Malam Harderwijk uw kraam en haar omgeving schoon achter te
laten. Dozen en andere rommel dient u zelf op te ruimen en in de daartoe bestemde vuilcontainers
te deponeren.
8. Ga zorgzaam met het borgpasje om, bij verlies hiervan wordt er geen borggeld terug betaald. Ook
dient u zelf te controleren dat u uw borgpasje bij het aanmelden ontvangt.
9. U mag pas zondagavond om 20.00 uur na beëindiging van de Pasar uw standplaats verlaten.
10. Op onze Pasar is het verboden voor huisdieren. Alleen hulphonden zijn toegestaan.
11. Uitbouwen voor of naast de kramen is niet toegestaan.
12. Voor stoelen, achter uw kraam, dient u zelf te zorgen.
13. Deelname aan onze markten geschiedt geheel op eigen risico.
14. De organisatie Stichting Pasar Malam Harderwijk behoudt zich het recht voor zonder opgave van
redenen standhouders te weigeren, c.q. naar huis te sturen.
15. Verkoop van wapens en drank zijn niet toegestaan.
16. Roken in de sporthallen en het Food Court is niet toegestaan. Daarvoor zijn aparte rookplaatsen
aangewezen.
17. Wanneer u uw auto nodig heeft voor uitladen van uw producten verwachten wij dat deze auto daarna
op een reguliere openbare parkeerplaats wordt geplaatst. (dus buiten de hekken van De Sypel).
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade aan uw auto in welke vorm dan ook.
Denk aan de brandweer en onze andere hulpdiensten.
18. U mag absoluut geen gestolen goederen verkopen! Er kan (zal) regelmatig gecontroleerd worden op
heling door politie.
19. De Stichting Pasar Malam Harderwijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en schade in welke
vorm dan ook.
20. De Stichting Pasar Malam Harderwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door
slechte weersomstandigheden of een lage opkomst van publiek. De Stichting zal er (binnen haar
mogelijkheden) alles aan doen om het evenement te doen slagen.
Het bestuur van de Stichting Pasar Malam Harderwijk

30-3-2017
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