inschrijving paardenmarkt
in Hedel

Inschrijving voor het onderhands pachten van een standplaats op de maandag
7 november 2022 te houden paardenmarkt.
1

Ondergetekende

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Geslacht

man

vrouw

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Fotokopie id-bewijs (bijvoorbeeld paspoort) en keuringsbewijs gasinstallatie als bijlage toevoegen.
2

Standplaats

Breedte
( max. 8 à 10 m. aan de
voorzijde/verkoopzijde)
diepte van verkoopruimte
Biedt een pachtsom van: €

(excl. € 190,00 administratiekosten/leges)

zijnde (in letters)
artikelen (branche)

inschrijfnummer Kamer van Koophandel
waarvan afschriften zijn bijgevoegd

Ondergetekende verklaart tevens de richtlijnen en/of voorwaarden Hedelse paardenmarkt te hebben
ontvangen, kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan en bij gunning van een standplaats
dienovereenkomstig te zullen handelen.
3

Ondertekening

datum
plaats
Handtekening

Inzenden vóór 10 juni 2022
Per mail:
Info@paardenmarkt.info
(Ondertekende documenten inscannen)

Of per post:
Stichting Paardenmarkt Hedel
POSTBUS 15 , 5320 AA HEDEL

Inschrijvingsrichtlijnen /- voorwaarden Hedelse paardenmarkt.
Lees de navolgende punten goed indien u wenst in te schrijven.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bijgaand inschrijfformulier dient uiterlijk 10 juni in ons bezit te zijn;
In het algemeen zullen alleen die aanvragen in behandeling worden genomen, waaruit blijkt dat
de aanvrager is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Afschriften
dienen als bewijs hiervan te worden bijgevoegd.
Indien gebruik wordt gemaakt van een gasinstallatie dient u een kopie van een geldige
keuringsbewijs van deze installatie mee te sturen. Let op: Dit is een harde eis van de Brandweer.
Bij gunning van een standplaats ontvangt u hiervan voor 21 augustus bericht en dient u behalve
de door u opgegeven pachtsom ook nog € 190,00 administratiekosten aan de gemeente te
betalen voor de in dat bericht vermelde datum waarna de vergunning aan u zal worden
toegezonden;
Indien u uw betaling niet voor of op de datum als vermeld in het bij punt 4 bedoelde bericht door
ons is ontvangen, behouden wij ons het recht voor de aan u toegewezen standplaatsvergunning
in te trekken en de aan u verpachte plaats alsnog aan een andere inschrijver toe te wijzen;
Bij te late ontvangst van het volgens punt 4 verschuldigde bedrag zal, indien wij gebruik maken
van ons in punt 5 vermelde recht, het betaalde bedrag onder aftrek van € 190,00
administratiekosten aan u worden terugbetaald;
Restitutie van de betaalde pachtsom zal alleen plaatsvinden na overleg en voldoende
onderbouwde verklaring tot een max. van 50% van de pachtsom.
U dient zelf te zorgen voor een verkoopgelegenheid zoals kraam, dekzeil e.d., voor elektra en
zonodig water. In veel gevallen kunt u hiervoor tegen een reële vergoeding bij omwonenden
terecht.
Let op: U dient zelf zorg te dragen voor verkoopruimte zoals kraam, dekzeil e.d. en voor elektraen evt. wateraansluiting.
Indien u een gunningbericht ontvangt, staat daarin vermeld de naam en het telefoonnummer van
een marktkramenverhuurbedrijf, dat op uw verzoek / in uw opdracht en voor uw rekening zorgt
dat de door u bestelde kraam op de u toegewezen marktstandplaats aanwezig is;
De afmeting van de standplaats kan in de meeste gevallen maar maximaal 8 x 2,50 meter en in
enkele gevallen 10 x 2,50 meter bedragen. Bij aanhangverkoopwagens zijn voormelde lengtes
van 8 en 10 meter inclusief de trekstang. De lengte-afmeting van 8 of 10 meter mag/kan
uitsluitend in één rechte lijn geplaatst worden.
Let op: pak- / voorraadwagens of daartoe dienende personenauto’s kunnen maar in zeer weinig
gevallen bij de verkoopstandplaats gestald worden.
Daar waar dit kan geschiedt dit – voor zover toestemming wordt verleend c.q. wordt verkregen –
op inritten van aan het marktterrein grenzende particuliere woningen. In alle andere gevallen
dient deze auto of pakwagen te worden geparkeerd in een van de aan het marktterrein
grenzende straten.
Let op: inname van standplaats met meer meters dan is gevraagd en/of is toegewezen kan er
toe leiden dat aan u de volgende jaren geen standplaats meer wordt verpacht;
U dient duidelijk op te geven welk(e) artikel(en) u verkoopt;
Het is verboden alcoholhoudende dranken op het marktterrein te verkopen;
U kunt per formulier inschrijven voor één standplaats. Wenst u voor meerdere standplaatsen in te
schrijven dan kunt u hiervoor telefonisch extra formulieren aanvragen of via de website opvragen.
U dient uw inschrijfformulier te mailen aan: info@paardenmarkt.info, of per post: Stichting
Paardenmarkt Hedel, Postbus 15 5320 AA te HEDEL
Let op:
a. onderverpachting is niet toegestaan;
b. concurrentie is niet uit te sluiten;
indien u een standplaats wordt gegund, adviseren wij u deze op zondag 6 november tussen 14.00 17.00 uur en/of 7 november voor 02.00 uur ingenomen te hebben, daar het anders wel eens
moeilijk, zo niet onmogelijk, kan zijn uw standplaats te bereiken.
Let op: de gemeente/stichting neemt geen verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid van uw
standplaats als u niet voor de geadviseerde tijd aanwezig bent;

16. In overleg met de stichting kunt u op zaterdag 5 november of op zondag 6 november 2022 alvast
uw standplaats innemen.
17. U dient zich te allen tijde voor inname van de standplaats te melden bij de
organisatie/aanwezige (hulp)marktmeester(s);
TER INFORMATIE: ten behoeve van de door u te bepalen pachtsom, die u voor een standplaats
wenst te besteden, delen wij u nog mede, dat ongeveer het navolgende aantal standplaatsen zal
worden verpacht:
±

12

±
03
±
03
±
03
±
08
Rest

standplaatsen voor de verkoop van cafetaria-artikelen, zoals worst, broodjes worst, 2
belegde broodjes, frites, karbonades, frikadellen, gehaktballen, hamburgers, hotdogs, kip
c.q. halve hanen, snacks, saté, hele of halve worsten c.q. hammen, limonade etc. alsook
combinaties daarvan;
standplaatsen voor vis;
standplaatsen voor oliebollen,gebak,poffertjes of combinaties daarvan
standplaatsen voor snoep en/of speelgoed;
standplaatsen voor tuig- en/of ruitersportartikelen;
standplaatsen voor overige artikelen of combinaties daarvan.

Voor wat betreft landbouwmachines, veewagentjes e.d. worden standplaatsen verpacht voor zover
er ruimte beschikbaar is.
Volg de laatste nieuwtjes op onze website http://www.paardenmarkt.info/

