Burgemeester van Doornstraat 31
2675 CW, Honselersdijk
Tel. 06 45 244 028
Email: markt@ferrion.nl
Giro: 29 60 720
KvK: 519 11 728
BTW: 8502 24 093 B01

Algemene voorwaarden voor deelname aan markten:

1.

Opdrachten van de marktmeester, politie en brandweer dient u te allen tijde op te volgen.

2.

Afval dient u zelf mee te nemen, hierop wordt gecontroleerd en bij niet nakomen hiervan worden de
kosten op u verhaald middels een extra factuur ad € 50,- excl. BTW.

3.

Deelname aan onze markten zijn pas definitief nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze
rekening. Boekingen die niet zijn betaald en niet zijn afgemeld conform artikel 5, dienen alsnog te
worden voldaan. Waarneer u in gebreke blijft zal het factuurbedrag en alle bijkomende kosten op u
worden verhaald door ons incassobureau.

4.

De tijden die op uw inschrijving vermeldt staan dienen nageleefd te worden, het is niet toegestaan
eerder op te ruimen.

5.

Annuleringen dient u 14 dagen voor de markt begint per brief, telefoon of e-mail aan ons door te geven.
Bij annulering die later bij ons binnen komen wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
Uw afmelding is geldig na bevestiging van ontvangst van onze kant. Bij annulering na ontvangst van ons
factuur, brengen wij altijd 10 euro administratiekosten per geannuleerde markt in rekening.

6.

Ferrion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, tegenvallende omzet, slechte
weersomstandigheden, afgelastingen van hogerhand of schade in welke vorm dan ook

7.

Daar wij aan branche - bescherming doen is het alleen mogelijk om met die handel te komen welke op Uw
inschrijfformulier vermeld staat.

8.

Er is geen stroomvoorziening (tenzij anders aangegeven), dit dient u zelf te regelen met de winkeliers
of omwonende.

9.

Als deelnemer met de branche food dient U de voorschriften van de Voedsel en warenautoriteit,
H.A.C.C.P. en de brandweer na te leven.

www.FerrionMarkten.nl

