REGELEMENT ondernemers
BRADERIE/ROMMELMARKT “BORK TOTAAL“ 2018
De marktkramen zijn alleen te huur per hele kraam á € 60¸- voor de eerste kraam en € 20,- per
iedere volgende kraam. De kramen zijn voorzien van een evenementenzeil en dus mogelijk niet
lekvrij. Men kan voor de rommelmarkt ten hoogste drie kramen huren.
De bewoners op het marktterrein, die deelnemen aan de rommelmarkt, krijgen voorrang bij de
indeling, d.w.z. er zal getracht worden de kra(a)m(en) voor de deur te plaatsen.
Er mogen geen spullen voor of naast de kraam staan, dit in opdracht van de hulpverlenende
instanties.
Het terrein wordt vrijgegeven voor het uitladen van materialen vanaf 8:30 uur. Men dient eerst de
materialen uit te laden, het voertuig op de centrale parkeerplaats parkeren en daarna de kraam
inrichten. Dit i.v.m. de overige kraamhouders en de doorgang voor hulpverlening. De kraam mag
niet ingericht worden alvorens de auto is leeggeruimd en van het terrein is verwijderd.
De braderie/rommelmarkt sluit om klokslag 17:00 uur. Voor deze tijd kan en mag er geen voertuig
toegelaten worden op het marktterrein voor het inladen van de spullen.
Het terrein (verkoopplaats) moet schoon achtergelaten worden!!!!! Kosten van het eventuele
opruimen van de achtergebleven goederen - restanten - of dozen zullen aan de desbetreffende
kraamhouder worden doorberekend en tevens zal hij/zij van verdere deelname aan onze
braderie/rommelmarkt in de toekomst worden uitgesloten.
Geluid en muziek installaties moeten vooraf gemeld worden aan de organisatie. Het eventuele te
gebruiken volume mag niet hinderlijk zijn voor de overige kraamhuurders in de omgeving. De
organisatie zal dit beoordelen.
Voor het gebruik van elektriciteit1 dient u zich te melden bij de marktmeester. Hij zal u voorzien
van de benodigde kabels en/of slangen. Bij storingen dient u zich te melden bij iemand van de
organisatie. De marktmeester zal de storing zelf oplossen. Het is niet toegestaan zelf aan de
voorzieningen te komen! Bij schending van deze regel zal de levering van elektriciteit worden
stopgezet.
Voor loterijen, tombola’s of enig ander gokspel, dient vooraf schriftelijke toestemming vanuit de
organisatie en gemeente gegeven te zijn.
Als u af wilt wijken van het regelement dan kan dat alleen in overleg met Saskia Pullens,
telefoonnummer 06 – 51114373 of via info@borktotaal.nl
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Elektriciteit is beperkt beschikbaar, voor deze plaatsen geldt ook een afzonderlijk tarief i.o.m. de
marktmeester
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Inschrijfformulier kraamverhuur Ondernemers

Bork Totaal
Bork Totaal vindt dit jaar plaats op

Zondag 26 Augustus 2018
Ondergetekende gaat akkoord met de onderstaande reglement.
Naam huurder: _____________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Postcode: _______________ Woonplaats: _______________________________________
Tel: ______ - ______________ E-mail: __________________________________________
Aantal kramen2:

1 x € 60,00 + __ x € 20,- = Totaal €_____,____
te betalen op IBAN NL38RABO 0334215005

Elektriciteit3: ja/nee
Handtekening4: ____________________ Datum: ___-___-_____
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maximaal 3 kramen per ondernemer
Elektriciteit is beperkt beschikbaar, voor deze plaatsen geldt ook een afzonderlijk tarief i.o.m. de
marktmeester
4
In tweevoud tekenen
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