Heidemarkt inschrijfformulier 2020
In 2020 wordt de Heidemarkt georganiseerd op vrijdag 21 augustus in het Maandereind, de
Grotestraat en de Torenstraat. De Heidemarkt duren van 12.00 – 21.00 uur en op voorspraak van
de ondernemers vanuit Ede centrum zijn de kramen te boeken voor alle disciplines, dus
bijvoorbeeld ook voor zolderverkoop of standwerkers.
Elke ondernemer van Ede centrum kan aanspraak maken op één gratis kraam onder de
voorwaarde dat u de kraam gedurende de hele dag bezet houdt. Bent u ondernemer aan het
Maandereind, de Grotestraat of de Torenstraat dan wordt uw kraam voor uw onderneming
geplaatst. Alle overige ondernemers van Ede centrum krijgen een locatie toegewezen.
Bij het plaatsen van de kramen wordt er uiteraard rekening mee gehouden dat uw onderneming
vrij toegankelijk is en/of dat u een terras heeft.

VOEDSEL EN ALCOHOL VERKOOP
Een onderneming met een terrasvergunning en een drank en horecavergunning kan op eigen
terras alcohol verkopen voor gebruik ter plaatse. Indien een ondernemer zwak alcoholische
dranken wil verkopen en niet aan voorgaande voorwaarden voldoet, dient deze hier zelf
een artikel 35 ontheffing voor aan te vragen via de website van de gemeente, www.ede.nl.
Indien er de wens is om voedsel te verkopen met de intentie om deze direct te consumeren op
een locatie anders dan voor de eigen onderneming dient hier melding van gemaakt worden in de
vergunning. Op de indelingstekening zal er dan in overleg de locatie en de wijze van bereiding
worden aangegeven (met of zonder bereiding, gasbrander, wok BBQ ect). Dit i.v.m. voorwaarde
brandveiligheid en NVWA (hygiëne). Zonder de benodigde hygiëne papieren kan er uiteraard
geen voedsel verkocht worden.
KRAMEN
De beschikbare kramen tijdens de Heidemarkt in 2020 zijn circa 3 meter lang en 1 meter breed.
Ondernemers van Ede centrum kunnen aanspraak maken op één gratis kraam. Uiteraard kunt u
als ondernemer van Ede centrum ook meerdere kramen bestellen.
Een kraam huren kost € 40,- exclusief BTW.
Kraamhuur
Kraamhuur
Kraamhuur

1 kraam
2 kramen
3 kramen

€ 40,- exclusief BTW
€ 80,- exclusief BTW
€ 120,- exclusief BTW

€ 48,40 inclusief BTW
€ 96,80 inclusief BTW
€ 145,20 inclusief BTW

Indien u een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft, kunt u in aanmerking komen voor
een gratis kraam. Neemt u dan contact op via info@edecentrum.nl.
INSCHRIJVEN & BETALING
U kunt zich inschrijven middels onderstaand inschrijfformulier te mailen naar info@edecentrum.nl
of per post te sturen naar Stichting Binnenstadsmanagement Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede.
U ontvangt dan vooraf een factuur die u kunt voldoen. Let op dat u zich bij een inschrijving via de
e-mail of per post dit tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerste Heidemarkt kunt doen.
Houd u tevens rekening met de algemene voorwaarden onderaan dit formulier.

Naam onderneming
Contactpersoon
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Telefoonnummer
E-mail adres
Factuuradres indien afwijkend:
Straatnaam + huisnummer
Postcode

Kruis aan wat van toepassing is:
De beschikbare kramen tijdens de Heidemarkt in 2020 zijn circa 3 meter lang en 1 meter breed.
U kunt per Heidemarkt meerdere kramen huren.
1. Hoeveel kramen wenst u uit te baten op 21 augustus?

1
2
Anders, namelijk .....................................................................................................................................................................................
2. Wat wilt u tijdens de markt aanbieden?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indien u een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft, kunt u in aanmerking komen voor
een gratis kraam. Kruist u dan onderstaande aan.

Onze instelling heeft een erkende ANBI satus.
In alle gevallen bent u verantwoordelijk voor eventueel afval dat veroorzaakt wordt door de
verkoop van uw producten (bijv: papier, verpakking, voedselresten). Draag er zorg voor dat uw
klant eventueel afval kan deponeren in een prullenbak.

Datum:
........................................................................
Handtekening:

Naam:
........................................................................

Algemene voorwaarden Heidemarkt 2020
1. Deze Algemene voorwaarden Heidemarkt 2020 zijn opgesteld door Stichting
Binnenstadsmanagement Ede (“SBE”). Eventuele afwijkingen van de algemene
voorwaarden zijn enkel bindend indien schriftelijk bevestigd door de SBE.
2. Deze Algemene voorwaarden Heidemarkt 2020 zijn van toepassing op iedere inschrijving
voor de Heidemarkt 2020. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier, waarbij tevens
deze Algemene voorwaarden beschikbaar zijn gesteld.
3. Elke inschrijving wordt door de SBE getoetst op aanbod. Het kan voorkomen dat een
inschrijving niet geaccepteerd wordt. Indien dit het geval is, zal restitutie plaatsvinden van
reeds voldane inschrijfkosten.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
5. Ondernemers gevestigd in Ede centrum die reclamebelasting betalen komen in
aanmerking voor een gratis kraam onder de voorwaarde dat de kraam de gehele dag
(12.00 – 21.00 uur op 21 augustus 2020) bezet houdt. Indien de kraam na bestelling niet
bezet gehouden wordt zal de kraam achteraf in rekening gebracht worden tegen het
reguliere tarief van € 40,- excl. BTW.
6. Elke deelnemer dient ten tijde van iedere Heidemarkt in het bezit te zijn van een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering.
7. Een inschrijving kan tot 30 dagen voor aanvang van de Heidemarkt (21 augustus 2020)
kosteloos geannuleerd worden via info@edecentrum.nl. Indien een inschrijving 30 dagen
tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de Heidemarkt wordt geannuleerd zal 50% van
de inschrijvingskosten gerestitueerd worden. In alle overige gevallen vindt geen restitutie
van inschrijvingskosten plaats.
8. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor inrichting bij slecht weer zoals bijvoorbeeld
scheerlijnen en zeilen. Een kraam mag niet zonder overleg verplaatst worden.
9. Indien men op een Heidemarkt voedsel wil bereiden dient men te beschikken over een
verklaring Sociale Hygiëne. Deze dient direct bij de inschrijving toegevoegd te worden.
10. Indien men op een Heidemarkt (zwak) alcoholische dranken wenst te schenken, dient
men zelf de benodigde vergunning aan te vragen bij de gemeente Ede. Dit kan via een
artikel 35 ontheffing. Indien geen vergunning verleend wordt, is dit geen reden voor
restitutie van het inschrijfgeld.

11. Indien de Heidemarkt geen doorgang kan hebben op last van een derde partij of door
onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld noodweer, vindt geen restitutie van de
inschrijfkosten plaats.
12. Deelname aan de Heidemarkt is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.
Eventuele schade en/of letsel is niet te verhalen op de SBE en de SBE is op geen enkele
wijze verantwoordelijk voor gedragingen, uitlatingen of handelingen van één van de
deelnemers aan de Heidemarkt.
13. Bij deelname aan de Heidemarkt dient men ten allen tijden de instructies en voorschriften
vanuit de SBE op te volgen.
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