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Algemene Voorwaarden  
Zomerbraderie / Snuffelmarkt Amby 

17 juni 2018 
1. De aanvrager schrijft zich hiermee in voor het in bruikleen verkrijgen van een standplaats (z.o.z.) op de Zo-

merbraderie/ snuffelmarkt (hierna: “markt”) te Amby en verklaart tevens kennis te hebben genomen van on-
derstaande bepalingen en voorwaarden en daarnaar te zullen handelen. 

 

2. De markt zal plaatsvinden in Amby (Gemeente Maastricht, wijk 25) op het Severenplein en enkele daaraan 
grenzende straten. De organisatie is in handen van SAME (Samenwerkingsverband Ambyse Markt-
Evenementen).  

 

3.  Marktkooplieden kunnen op de markt terecht vanaf 7.30 uur.na 09.00 wordt het marktterrein afgesloten 
voor alle verkeer. De markt begintt voor het publiek  om 10.00 u en eindigt om 17.00 u. Tussen 09..00 u en 
17.00 u mag niet met auto’s over het marktterrein worden gereden. Om 18.00 u worden de kramen door 
SAME afgebroken. 

 

4. Op het plein kunnen achter de kramen geen auto’s worden geparkeerd. In alle straten van de markt (ook 
rondom het plein) kan dat wel als dat duidelijk op het inschrijfformulier kenbaar is gemaakt. 

 

5.  Uiterlijk om 18.00 u dient de ingenomen standplaats door de aanvrager te worden opgeleverd in dezelfde 
staat als waarin die bij aanvang van de markt werd ingenomen. SAME zal hier kritisch op toezien. 

 

6.  Bruikleenkosten: kraam € 38.,= per stuk (€ 33,= voor 2
e
 hands huisraad), zeil € 4,= per stuk, grondplaats € 

7,= per meter frontbreedte (u dient minimaal 4 m frontbreedte aan te vragen), standplaats voor een eigen 
eetkraam of verkoopwagen consumptieartikelen (geen dranken) € 85,=, standplaats voor eetkraam (kraam 
te leveren door SAME) voor consumptieartikelen (geen dranken) € 85,=. 

      Indien u elektra afneemt dient u zelf voor een verlengkabel van 25 meter te zorgen 
 

7. Zeilen kunnen alleen vóóraf d.m.v. dit inschrijfformulier worden aangevraagd. De aanvrager kan het zeil op 
de dag van de markt bij SAME afhalen tegen betaling van een waarborgsom van € 20,=. De zeilen kunnen 
op 4 punten aan de kraam worden bevestigd; klemmen worden niet geleverd. Op de dag van de markt kun-
nen geen zeilen worden aangevraagd. 

 

8. Vanwege de fysieke grenzen van de markt houdt de inschrijving niet in dat aan de aanvrager op voorhand 
een standplaats is toebedeeld. SAME wijst de standplaatsen toe op grond van “wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt” mits het verschuldigde standgeld tijdig bij SAME is ontvangen. 

 

9. Verkopers van etenswaren dienen zich te houden aan alle wettelijke bepalingen voor de verkoop van 
deze producten zoals een deudelijke koeling en goedgekeurde apparatuur. alleen professionele 
handelaren worden toegelaten. 

 

10.Als de inschrijving wel tot toewijzing heeft geleid en de aanvrager niet aan de markt kan deelnemen, dan zal 
het standgeld worden terugbetaald als de opzegging vóór  03-06-2018 bij SAME is ontvangen. 

 

11.Artikelen die niet door de aanvrager zijn opgegeven kunnen op de dag van de markt door SAME worden 
geweigerd indien blijkt dat die artikelen aanleiding tot conflict geven. 

 

12.SAME wijst de standplaatsen aan en zal daarbij, voor zover dat mogelijk is, met de door de aanvrager ver-
melde wensen rekening houden, hierover is geen discussie mogelijk. Ongeveer 10 dagen vóór de markt 
ontvangt de aanvrager van SAME een schriftelijke bevestiging. 

 

13.Het niet doorgaan van de markt op last van een overheid wordt als overmacht aangemerkt en is reden om 
het betaalde inschrijfgeld niet te restitueren. 

 

14.Aanvrager zorgt zelf voor een verzekering voor zijn koopwaar en materialen en voor een verzekering tegen 
de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. SAME is niet aansprakelijk voor het doen of nalaten van de 
aanvrager.  

 

15.Het inschrijfformulier en het standgeld moeten uiterlijk 03 juni 2018   in het bezit zijn 
bij SAME. Daarna is inschrijven en betalen alleen mogelijk na telefonisch overleg. 

 
16.Meer informatie: E-mail:info@ zomerbraderieamby.nl.  
 
17.Voor inschrijfformulier zie ommezijde. 
 

Let op: zowel het mailadres als website adres zijn gewijzigd. 
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Inschrijfformulier 
Zomerbraderie / Snuffelmarkt Amby 

17 juni 2018 
 
Naam en voorletters: ..................................................................................................................................... 
 
Adres: ..................................................................................................................................... 
 
Postcode + woonplaats: …………………….…................................................................................................. 
 
Telefoonnummer(s): .........................................................................................................…………………….. 
 
E-mailadres 

(1)
: …………………..……………………………………......…………………………………………. 

 
Gewenste inrichting van de standplaats 
kramen (± 4m breed) 

(2)
: ............... stuks à € 38,= per stuk = € 

zeilen: ...............  stuks à € 4,=  per stuk = €  
grondplaats, frontbreedte 

(3)
 : ...............  meter à € 7,=  per meter = €  

eigen eetkramen: ............... stuks à € 85,= per stuk = €  
eigen verkoopwagens: ............... stuks à € 85,= per stuk = €  
elektriciteit: ………… aansluitingen à € 5,= per aansluiting = €  

(elektriciteit hieronder specificeren!!)      +        

  TOTAAL VERSCHULDIGD STANDGELD €  
 
Aanvrager verklaart het verschuldigde bedraf tijdig te betalen. 
 
Artikelen die door mij te koop worden aangeboden  
O Food (eetkraam of verkoopwagen); soort consumptieartikelen vermelden (dranken niet toegestaan):  

..................................................................................................................................…….... 
O 2

e
 hands huisraad (zie ook voetnoot) 

O Andere artikelen (graag de artikelen zo duidelijk mogelijk omschrijven om te voorkomen dat u wordt inge-
deeld naast een standplaats met identieke artikelen). 

 Artikelen: ……..……................................................................................................................................ 

  …...........…….........….............................................................................................................................. 
 Vestigingsvergunning is afgegeven door K.v.K. te  ....................................…........  d.d. .................. 
 Ingeschreven in het handelsregister te ………………………………………………. nr. .................. 
 Nummer registratiekaart Centraal Registratiekantoor:  ………................................. geldig tot: ….......... 
 Polisnummer W.A.-marktverzekering: ……................................................................................….......... 
O Elektriciteit: …....….(Watt)            of       ……......(Ampère) ( denk aan verlengkabel 25 m) 

O Auto kan ALLEEN achter de kraam als u JA aangeeft!!!!   JA  / NEE        ( Z.o.z bij  punt 4).      

O  Andere wens waar de organisatie, voor zover dat mogelijk is, rekening mee moet houden: 

..............................…………………………. ...............................................................................…....... 

Datum: …………………..………. 
Z.o.z. voor algemene voorwaarden 

Handtekening aanvrager:  ………………………………………….     
 
U krijgt een bevestiging van deze inschrijving (z.o.z. bij punt 12). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GEHEUGENSTEUNTJE.  
Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet uiterlijk 03-06-2018  in het bezit zijn van Same p/a  Frans 
Halsstraat 11 6225CE  Maastricht  (E-mail: info@zomerbraderieamby.nl ). Daarna is inschrijven alleen mo-
gelijk na telefonisch overleg 043-3623962. Het standgeld moet uiterlijk  03-06-2018  bij B. Kostons worden 
afgegeven of zijn ontvangen bij  

de RegioBank, rekeningnummer NL06 RBRB 0919 2920 11 

 t.n.v. P. Kostons Maastricht onder vermelding van: Marktgeld  SAME - met daarachter uw 
naam en voorletter !!! (bijv: Martkgeld SAME - J. Pietersen). 

 
 

Let op: zowel het mailadres als website adres zijn gewijzigd. 
 

                                                             
(1)  Wordt door SAME op prijs gesteld i.v.m. het (snel) verzenden van informatie naar u 
(2) Alleen voor aanbieders van 2e hands huisraad geldt een kraamprijs van € 33,=  
(3)  U dient minimaal 4 meter aan te vragen  

mailto:info@zomerbraderieamby.nl

