
Inschrijfformulier	  Wi1e	  Kerstmarkt	  Landsmeer	  

S"ch"ng	  Evenementen	  Landsmeer	  organiseert	  in	  samenwerking	  met	  de	  winkeliers	  van	  Landsmeer	  een	  grandioze	  Wi9e	  
Kerstmarkt	  op	  zondag	  11	  december	  2016	  van	  12.00	  –	  21.00	  uur	  in	  het	  dorpscentrum	  van	  Landsmeer.	  De	  route	  van	  de	  
kramen	  loopt	  vanaf	  het	  Marktplein	  tot	  in	  het	  winkelcentrum.	  Er	  zijn	  ongeveer	  75	  plaatsen	  beschikbaar.	  	  

Kosten:	  

Per	  kraam	  (4	  meter)	  inclusief	  verlich"ng	   €	   65,00	  

Eigen	  materiaal	  per	  strekkende	  meter	   €	   14,50*	  

*	  Hiervoor	  geldt	  een	  minimumbedrag	  van	  €	  45,-‐	  tot	  en	  met	  een	  strekkende	  lengte	  van	  3	  meter.	  	  	  	  	  

Voor	  inschrijving	  dient	  u	  het	  volgende	  overzicht	  in	  te	  vullen:	  

Naam	  ………………………..................……………………………………………………………….	  

Adres	  ………………………………………..................……………………………………………….	  

Postcode	  en	  woonplaats………………………………..........……………………………………….	  

E-‐mailadres……………………………………………………………………………………………….	  

Telefoonnummer..……………………………………………………………………………….	  

Branche.…………………………………………………………............……………………………….	  

U	  wordt	  verzocht	  aan	  te	  geven	  welke	  zaken	  u	  wilt	  gebruiken:	  

o kraam	  van	  4	  meter	   	  	  	  	  	  aantal	  kramen	   	  	  ……….	  €..……………	  

o grondplaats	  per	  meter*	  	  	  	  	  	  	  aantal	  meter	   	  	  ……….	  €..……………	  

*	  Hiervoor	  geldt	  een	  minimumbedrag	  van	  €	  45,-‐	  tot	  en	  met	  een	  strekkende	  lengte	  van	  3	  meter.	  

	   	   	   	   Totaal	  bedrag	   €..……………	  

Inschrijven	  -‐	  betaling 
De	  betaling	  en	  het	  volledig	  ingevuld	  formulier	  dienen	  uiterlijk	  	  25	  november	  2016	  bij	  ons	  binnen	  te	  zijn.	  Formulieren	  
retour	  via	  kerstmarkt@evenementenlandsmeer.nl	  of	  per	  post	  naar:	  S"ch"ng	  Evenementen	  Landsmeer,	  p/a	  Zuideinde	  
47,	  1121	  CK	  LANDSMEER.	  	  

Voor	  het	  reglement	  van	  de	  Kerstmarkt	  en	  de	  ondertekening	  zie	  bijgevoegd	  document.	  
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Reglement	  Wi1e	  Kerstmarkt	  Landsmeer	  

1. De	  Wi9e	  Kerstmarkt	  wordt	  georganiseerd	  door	  S"ch"ng	  Evenementen	  Landsmeer	  in	  samenwerking	  met	  de	  
winkeliers	  van	  Landsmeer.	  

2. Inschrijving	  voor	  een	  standplaats	  geschiedt	  via	  het	  ‘Inschrijfformulier	  Wi9e	  Kerstmarkt	  Landsmeer’.	  

3. Direct	  na	  inschrijving	  dient	  het	  inschrijfgeld	  te	  worden	  voldaan.	  Indien	  betaling	  niet	  voor	  23	  oktober	  2016	  voldaan	  is	  
volgt	  geen	  inschrijving.	  	  

4. Er	  vindt	  geen	  res"tu"e	  plaats	  wanneer	  een	  toegewezen	  standplaats	  niet	  wordt	  ingenomen.	  

5. Indeling	  en	  plaatstoewijzing	  geschiedt	  door	  S"ch"ng	  Evenementen	  Landsmeer.	  

6. De	  openings"jden	  van	  de	  Wi9e	  Kerstmarkt	  op	  11	  december	  2016	  zijn	  van	  12.00	  –	  21.00	  uur.	  

7. Als	  deelnemer	  van	  de	  kerstmarkt	  bent	  u	  verplicht	  om	  minimaal	  tot	  19:00	  uur	  uw	  standplaats	  bemand	  te	  houden.	  

8. Indien	  toegewezen	  standplaatsen	  om	  11.30	  uur	  niet	  door	  vergunninghouder	  zichtbaar	  zijn	  ingenomen,	  worden	  deze	  
als	  vervallen	  verklaard	  zonder	  recht	  op	  res"tu"e	  van	  de	  inschrijfgelden.	  

9. De	  vergunninghouder	  dient	  zijn/haar	  standplaats	  "jdens	  de	  Wi9e	  Kerstmarkt	  vrij	  te	  houden	  van	  verontreiniging	  en	  
na	  afloop	  van	  de	  markt	  de	  standplaats	  schoon	  op	  te	  leveren	  en	  zelf	  in	  de	  afvoer	  van	  het	  door	  hem/haar	  verzamelde	  
afval	  te	  voorzien.	  

10. Bij	  het	  niet	  nakomen	  van	  punt	  9	  kan	  de	  standplaatshouder	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  de	  kosten	  van	  
reiniging	  van	  en	  de	  directe	  omgeving	  van	  de	  marktkraam.	  

11. Pennen	  mogen	  niet	  in	  de	  grond	  geslagen	  worden.	  

12. Bij	  onvoorziene	  afgelas"ng	  van	  de	  Wi9e	  Kerstmarkt	  zal	  er	  res"tu"e	  plaatsvinden	  na	  verrekening	  gemaakte	  kosten.	  

Ondergetekende,	  (naam)	  …………………………………………………………………………………………………………………..	  

Heej	  kennis	  genomen	  van	  en	  gaat	  akkoord	  met	  bovenstaand	  reglement.	  

………	  -‐	  	  …….…	  -‐	  2016,	  te	  .................................................	   	  

Handtekening	  voor	  akkoord	  …………………………………………
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