WINTERS PURMEREND
INSCHRIJFFORMULIER KERSTMARKT
14 t/m 16 december 2018
Bedrijfsnaam:___________________________________________________
Contactpersoon:_________________________________________________
Factuuradres:___________________________________________________
PC/Plaats:______________________________________________________
Tel.Nr:_________________________________________________________
Emailadres:_____________________________________________________
Website: ________________________________________________________
Ik zou mij willen inschrijven voor de kerstmarkt in Purmerend en zou graag willen
reserveren:
O Chalet klein (2 x 2 mtr) twv € 250,=
O Chalet groot (4 x 2 mtr) twv € 400,=
O Pagode (5 x 5 mtr) twv € 400,=
O Vrije plaats twv € 150,=
*Chalets en pagode is incl. kerstdecoratie en gebruik van 1 aansluiting 220 V.
Eventueel is het mogelijk om het volgende bij te bestellen:
O 1x stroompunt 220 V 16A a € 100,=
O 1x stroompunt 380 V 16A a € 250,=
O 1x stroompunt 380 V 32A a € 450,=
O 1x wateraansluiting a € 100,=
O 1x afvalcontainer a € 25,=
Graag onderstaand aangeven met welke producten en/of diensten u op de kerstmarkt
in Purmerend wilt staan:

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen goedgekeurd ontvangt u van ons de factuur.
De factuur dient 14 dagen na ondertekening formulier te worden voldaan.
__________________________________________________________________________________________
Annuleringsvoorwaarden:
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen en deze hebben goedgekeurd, gaat u hierbij
akkoord met de volgende annuleringsvoorwaarde. De standhouder verplicht zich hierbij deze
annuleringskosten te betalen aan de organisatie van de kerstmarkt, te weten Stichting
Winters Purmerend.
Bij annulering van 60 tot 30 dagen voorafgaand aan de kerstmarkt:
50% annuleringskosten
Bij annulering van 30 tot 14 dagen voorafgaand aan de kerstmarkt:
75% annuleringskosten
Bij annulering van 14 dagen tot de dag van aanvang van de kerstmarkt:
100% annuleringskosten

De organisatie van de Kerstmarkt behoud zich het recht voor te allen tijde de tijden van de
markt te wijzigen ofwel de markt te annuleren. In het geval van annulering door de
organisatie, zal de organisatie de rees betaalde standgelden aan desbetreffende
standhouder retourneren mits er geen sprake is van overmacht.
In het geval van overmacht heeft de organisatie de keuze de uitvoering van de markt op te
schorten dan wel deze inschrijving ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij
uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden
van de markt onmogelijk, niet toegestaan en/of onveilig maken.
Indien de markt in het geval van overmacht geen doorgang kan vinden, ontstaat er aan de
zijde van de organisatie geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van
schade en kosten.
Stichting Winters Purmerend is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of
indirect geleden door de wederpartij (standhouder), diens personeel of diens bezoekers.
Tevens is Stichting Winters Purmerend niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en schade door
diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, tevens als deze is veroorzaakt door
derden.
Handtekening ter akkoord van bovenstaand

Naam ondertekende:
______________________________

__________________________________

Datum: _______________________

Ondergetekende verklaart hierbij tekenbevoegd te zijn voor desbetreffend
bedrijf/deelnemer.
U kunt het document mailen naar kerst@winterspurmerend.nl

