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Inschrijfformulier Kofferbakverkoop Houtwalgarage 2017
Datum: 2017: 28/5, 24/9 en 26/11
Tijd: 13:00 uur tot 17:00 uur
(Deelnemers kunnen inrijden tot 12:30 uur). Exacte tijd van inrijden wordt vermeld op
bevestiging.
Gegevens deelnemer aan de kofferbakverkoop:
Achternaam
E-mail:
Voornaam

Postcode

Adres

Huisnr.

Woonplaats

Tel. Nr.

De reserveringskosten van een plaats voor de kofferbakverkoop bedragen voor:
 Leden: betalen maar € 17,50
 Niet-leden: betalen maar € 20,00
Dit is een speciale aanbieding!
Ik ben lid van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk (aankruisen wat van toepassing is):
o Ja
o Nee
Aankruisen welke datum u wilt staan
□ 28/5-2017 □ 24/9-2017 □ 26/11-2017 .
Ik betaal: €____,- (bedrag invullen dat van toepassing is).
Het bedrag dient uiterlijk op woensdag voordat de markt plaats vindt op onze rekening te
staan.
Uiteraard mag u het bedrag ook contact betalen.
Na inlevering van het inschrijfformulier en het voldoen van de gelden krijgt u een bevestiging
toegestuurd. Deze dient u te tonen bij aankomst. Buiten wordt u opgevangen ter hoogte van
de inrit door een vrijwilliger.
Iedere deelnemer krijgt een parkeerplaats toegewezen. Vanuit de kofferbak kan er verkocht
worden. Iedere uitgegeven plaats krijgt 2 meter extra zodat spullen ook op de grond
uitgestald kunnen worden. Een deelnemersauto telt maximaal 2 inzittenden.
De organisatie verzoekt binnen deze meters te blijven i.v.m. de vergunning.
Iedere deelnemer dient zich te melden volgens de tijd zoals vermeld op de bevestiging (niet
eerder) en krijgt ter hoogte van de inrit Houtwalgarage een deelnemerskaart uitgereikt.
Deze dient zichtbaar onder de voorruit te liggen van de auto.
Lees het reglement nog eens aandachtig door. Deze is als bijlage bijgevoegd.
Ik verklaar mij akkoord met de gestelde voorwaarden. Bij het niet opvolgen van de
voorwaarden kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.
Handtekening:_____________________
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Reglement standhouders
Dit reglement is van kracht tijdens de kofferbakverkoop in de Houtwalgarage van Gemeente
Harderwijk.
1. Iedere deelnemer (standhouder) dient zich vooraf opgegeven te hebben bij de organisatie
met behulp van het inschrijfformulier Kofferbakverkoop Houtwalgarage.
2. Iedere deelnemer draagt zorg voor het betalen van de gereserveerde parkeerplaats.
De betaling dient vooraf te geschieden. De betaling dient uiterlijk op de woensdag
voorafgaande aan de kofferbakverkoop binnen te zijn.
3. Iedere deelnemer/standhouder verklaart zich automatisch akkoord met het reglement door
het reserveren van een plaats en het voldoen van de verschuldigde gelden.
4. Het is niet toegestaan om de parkeergarage te betreden met een aanhangwagen.
Er is geen stallingplaats. Auto’s met aanhangwagen worden door de organisatie weggestuurd
en dragen zelf zorg voor het stallen van de aanhangwagen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bekeuring.
U doet er goed aan het advies op te volgen en niet met een aanhangwagen te komen.
5. Auto’s hoger dan 2,1m kunnen de parkeergarage niet in.
6. Het is ten strengste verboden om te roken in de parkeergarage.
7. In de parkeergarage lopen diverse witte waterleidingen en er hangen sprinklers.
Er mag niks gehangen worden aan de waterleidingen en sprinklers. Spullen tegen de
sprinklers en waterleidingen zetten is ook ten strengste verboden. Wanneer de sprinklers
niet met rust gelaten worden bestaat de kans op het afgaan en komt er liters water uit het
plafond. De kofferbakverkoop kan dan geen doorgang meer vinden. Los van het water in de
auto.
8. Het is toegestaan om de achterbank en kofferbak te vullen met rommelmarktspullen.
9. Iedere standhouder die deelneemt aan de kofferbakverkoop mag één bijrijder meenemen.
Dit in verband met het aantal bezoeker dat in de parkeergarage tegelijkertijd aanwezig mag
zijn. Het houdt in dat er per kofferbakplaats twee verkopers worden toegestaan.
10. Vanaf 11:00 uur kan de deelnemer zich melden bij de organisatie, die bij de inrit staat van de
parkeergarage. Dit kan niet eerder. Vroeg komen heeft geen zin. De parkeergarage gaat om
11:00 uur pas open.
11. Iedere deelnemer dient voor 12:30 uur binnen te zijn. Na 12:30 uur is inrijden niet meer
mogelijk voor deelnemers.
12. Eenmaal binnen en geparkeerd op de aangewezen plaats kan er niet meer uitgereden
worden. Dit kan pas na 17.00 als de markt is afgelopen.
13. Iedere deelnemer krijgt een plaatst toegewezen door de organisatie. Er is geen mogelijkheid
tot ruilen.
14. Iedere kofferbakplaats krijgt 2 meter extra om de spullen uit te stallen op de grond.
De organisatie verzoekt hierbinnen te blijven. Het looppad dient vrij te blijven op verzoek van
de brandweer.
15. Er zijn prullenbakken aanwezig in de garage. Deze zijn niet bedoeld om niet verkochte
rommelmarktspullen, dozen en/of groot afval in te deponeren. U bent zelf verantwoordelijk
voor de afvoer van uw eigen afval.
16. Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Deze dient u zelf schoon achter te laten.
17. Iedere deelnemer dient de instructies van stadstoezicht en de organisatie op te volgen.
18. Wanneer dit reglement niet voorziet in een antwoord, heeft de organisatie het laatste
woord.

