UNIZO BISSEGEM
Unie v an Zelf standige Ondernemers
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zat. 11 & zon. 12 juni 2016

UITNODIGING tot deelname aan de
40e JAARMARKT BISSEGEM zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016
Mevrouw, Mijnheer,
De 40e jaarmarkt is een feit! Deze feesteditie willen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Zonder u, handelaren en marktkramers, kunnen we simpelweg geen jaarmarkt organiseren. Daarom
bieden we jullie dit jaar een leuk meegenomen extraatje: 25 euro terugbetaald* voor elke deelnemer!
Bij deelname, het inschrijvingsformulier voor 15 mei volledig ingevuld terugbezorgen aan ons
secretariaat (fax: 070/42 61 41 – mail: info@jaarmarkt.be). Na deze datum is geen garantie meer
op toewijzing van een stand. In elk geval wordt het standgeld vanaf dan verhoogd met 30 euro.
Alleen het terugsturen van dit inschrijvingsformulier en de ontvangst van uw betaling geldt als
een definitieve inschrijving.
Aanmelden aan secretariaat op zaterdag en zondag vanaf 13.30 uur.
Standen kunnen opgebouwd worden vanaf 14.00 uur.
De risicoplaatsen worden vrijgegeven vanaf 14.30 uur.
Lees ook op de keerzijde aandachtig het reglement vanonze jaarmarkt.
Met beste groeten en tot binnenkort,
Werkgroep Jaarmarkt

* Wie betaalt bij inschrijving, aanwezig is op zaterdag en op zondag en het standnummer persoonlijk in het secretariaat
komt ophalen krijgt de € 25 teruggestort. Na afloop van de jaarmarkt, per bankoverschrijving.

In bijlage : inschrijvingsformulier
UURREGELING JAARMARKT : ZATERDAG & ZONDAG
Het secretariaat (afhalen standnummer) is open vanaf 13.30 uur
(het secretariaat situeert zich t.h.v. de verkeerslichten kruispunt Meensesteenweg / Gullegemsesteenweg)
Opbouwen van de stand: vanaf 14.00 uur
Invulling niet ingenomen plaatsen (risico inschrijving): vanaf 14.30 uur
Weg vrijmaken: voor 24.00 uur

UNIZO BISSEGEM
Unie v an Zelf standige Ondernemers

REGLEMENT JAARMARKT BISSEGEM
INSCHRIJVINGEN :
1.

Elke inschrijving geldt voor twee dagen en is niet deelbaar.

2.

Voor elke aparte stand moet afzonderlijk en schriftelijk ingeschreven én betaald worden. Ook deelnemers zonder
vaste standplaats moeten inschrijven en betalen.

3.

Standbreedte : wie niets invult, wordt geacht 6 meter te vragen. Meer meters kunnen enkel toegekend worden
op voorafgaande vraag van de deelnemer aan de organisatoren. Voor handelaars die de stand voor hun eigen
gevel plaatsen, is de standbreedte gelijk aan hun gevelbreedte.

4.

Wie inschrijft dient zeer precies te vermelden welke goederen of diensten hij aanbiedt. Het zal de deelnemer niet
toegelaten worden om een niet-aangemelde activiteit uit te oefenen. Het ernaast aanbieden van een ander artikel
dan opgegeven wordt aanzien als een afzonderlijke stand.

5.

Door de inschrijving bevestigt de kandidaat dat hij over alle vereiste vergunningen beschikt om de door hem
aangekondigde activiteit uit te oefenen. Het is hem niet toegelaten om enige, zelfs bijkomstige, activiteit uit te
oefenen waarvoor hij niet ingeschreven is bij de BTW en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

6.

De inschrijving is slechts geldig na betaling van het verschuldigde standgeld. Bij niet-betaling hebben de
organisatoren het recht om de kandidaat-deelnemer als niet-ingeschreven te beschouwen. Enkel creditering van
de rekening van de organisatoren zal als bewijs van betaling gelden.

7.

Wie niet vooraf inschrijft kan zich op de marktdagen zelf niet nuttig voor 14u30 aanmelden. Er is geen enkele
garantie dat hem nog een stand kan toebedeeld worden. In elk geval wordt het standgeld dan verhoogd met €
30,00.

DE STANDEN :
8.

Wie inschrijft moet zich aanmelden op het secretariaat (Meensesteenweg) tussen 13u30 en 14u30 , om het
nummer van zijn stand af te halen en zijn betaling te laten controleren.

9.

Na ontvangst van zijn standnummer moet de deelnemer de hem toegewezen plaats innemen door het uitstallen
van waren of het plaatsen van panelen, zodat de aaneenschakeling van de standen niet wordt onderbroken door
lege plaatsen.
Wie dit niet doet voor 14u30, wordt geacht afstand te doen van zijn inschrijving zonder teruggave van het
inschrijvingsgeld. De organisatoren hebben het recht om vanaf 14u30 de vrijgekomen plaats of een nietingenomen plaats aan een derde toe te wijzen of deze een andere bestemming te geven.

10

Het is verboden de stand onder te verhuren, af te staan of te ruilen voor een andere plaats, zonder
voorafgaandelijk akkoord van de organisatoren.

11. Bij het opstellen van de stand dient strikt de uitgetekende rooilijn gerespecteerd te worden, alsmede de
breedte-afbakening zoals aangeduid op de stoeprand. Er mag niets op het voetpad worden geplaatst dat de
normale toegang tot woningen kan belemmeren. Iedere deelnemer dient rekening te houden met de voor de
lijnbus en hulpdiensten nodige ruimte.
12. Het is verboden muziek te maken op de stand, behalve voor verkopers van muziekopnamen (CD's…) en dan nog
enkel mits dit de andere deelnemers niet stoort.
13. Elke deelnemer moet hoe dan ook steeds zelf zorgen voor de regeling van de nodige formaliteiten t.o.v. SABAM
e.a..
14. Wie drank slijt moet zelf zorgen voor sanitair en eventueel tapvergunning.

VERLATEN MARKT:
15. De standen mogen ten vroegste vanaf 20u15 worden ontruimd.
16. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, noch vergissingen bij inschrijvingen,
betalingen of toewijzing van de standen, noch voor het niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden door de

