
Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:

Bank/Giro:

Branche / Ambacht:

Hoofdartikel:

Aantal kramen:

Standplaats: 
(betekend een lege 

plaats van ±4mtr)

Electriciteit benodigd: kosten € 10,00

Hoeveel Watt:

Opmerkingen / Extra 
info: 

stuks á € 50,00

stuks á € 40,00

stuks á € 45,00

        Ik betaal op 16 september

Aanvinken welke betalingsmoment uw voorkeur heeft.

INSCHRIJFFORMULIER AMERICAN & VINTAGE MARKET    /    AMERICANA VILLAGE 2018

afrekenen op 16 september

Of verstuur het ingevulde formulier naar: Americana Village t.a.v. Secretariaat - Brugstraat 4c - 6031 EG - Nederweert

        Ik betaal vóór 1 augustus en ontvang 20% korting

        Ik betaal vóór 1 september en ontvang 10% korting

Nadat wij het compleet ingevulde formulier van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons een reserveringsnummer, 
waarmee u het verschuldigde bedrag kunt overmaken.

JA NEE

Ik ga akkoord met het regelement van Amerciana Village
Zie 2 en 3 pagina voor het regelement



Reglement American & Vintagemarkt, Americana Village, Nederweert

De American & Vintage Market is een onderdeel van Americana Village.
Americana Village bestaat uit verschillende activiteiten waarvan de markt er één van is. 
Americana Village vindt dit jaar plaats op 16 september 2018.
Stichting NOW is organisator van het evenement ‘Americana Village’.
De organisatie zal in dit reglement verder benoemd worden als Americana Village.
Voorschriften en aanwijzingen van Americana Village dienen te worden opgevolgd.
Het Reglement is opgesteld om de markt zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. 
Door in te schrijven en/of deel te nemen aan de markt van Americana Village verklaart de deelnemer zich 
akkoord met en te conformeren aan het Reglement.

Reglement

1 Algemeen
a. Deelname geschiedt op eigen risico. Americana Village kan op generlei wijze aansprakelijk worden

gesteld voor diefstal, vandalisme, vernieling, geleden schade of andere kosten.
b. De organisator kan ten alle tijden de braderie annuleren of tussentijds beëindigen in geval van

overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten.
c. Bij toepassen van artikel 1b. van het Reglement kan geen aanspraak worden gemaakt op

compensatie van eventueel gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten door de deelnemer.
d. Verkoop van waren en goederen is toegestaan van 11.00 uur tot 17.00 uur.
e. Uitzonderingen op het Reglement zijn enkel en alleen mogelijk na schriftelijk toestemming

van het organisator.

2 Inschrijving
a. Deelname is enkel en alleen mogelijk na inschrijving.
b. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op de website van Americana Village:

www.americanavillage.nl
c. Inschrijving via de website is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2018.
d. De toekenning van een plek geschiedt na ontvangst van het inschrijfformulier door Americana

Village. U ontvangt hiervan een ontvangstbewijs.

3 Kosten en betaling
a. De kosten voor een standplaats zonder marktkraam bedragen € 7,50 per m1
b. De kosten voor een standplaats incl. marktkraam 4.00 m x 1.00 m bedragen € 40,00

Wij geven u onderstaande mogelijkheden om te betalen;
c. Betaald u vóór 1 augustus 2018 dan krijgt u  20% korting, uw standplaats kost dan maar € 40,00
d. Betaald u vóór 1 september 2018 krijgt u 10% korting, uw standplaats kost dan € 45,00
e. Betaald u op 17 september à contant aan een vertegenwoordiger van Americana Village

betaald u bovenstaande kosten genoemd in regel 3a. en 3b.

Bij annulering gelden onderstaande punten;
f. Bij annulering vóór 1 september 2018 zijn geen kosten verbonden.
g. Bij annulering tussen 1 september 2018 en 10 september 2018, wordt 50% van de

verschuldigde standplaatskosten in rekening gebracht.
h. Bij annulering na 10 september 2018, wordt 100% van de standplaatskosten in rekening

gebracht.
f. Bij inschrijving en niet verschijnen, worden de kosten, indien nog niet betaald, alsnog in

rekening gebracht bij de deelnemer. Tevens kan de deelnemer in de volgende edities van
Americana Village geen aanspraak meer maken op een voorkeursplaats.

http://www.americanavillage.nl


4 Aankomst en standplaats
a. Het marktterrein kan worden betreden vanaf 07.00uur, waar bij de deelnemer door Americana

Village wordt verwezen naar de toegezegde standplaats.
b. De deelnemer dient via de aangewezen ingang naar het marktterrein te gaan.
c. De deelnemer dient de auto eerst uit te laden en dan zo spoedig mogelijk het marktterrein weer te

verlaten.
d. Vanaf 10.00 uur is inrijden niet meer mogelijk en dient eenieder de auto of andere vervoersmiddelen

van het marktterrein te verwijderen.
e. Auto's en andere vervoersmiddelen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen

parkeerplaatsen. Het op het marktterrein laten staan van de auto is niet toegestaan zonder hiervoor
schriftelijke toestemming van Americana Village te hebben ontvangen.

f. Het aanmelden bij Americana Village dient voor 10.00 uur te geschieden. Vanaf 10.00 uur worden
eventueel nog niet bezette plaatsen vrijgegeven aan deelnemers, die op de reservelijst staan.

g. De indeling van plaatsen geschiedt door Americana Village. Hier kan door de deelnemer niet zonder
toestemming van Americana Village van worden afgeweken. De marktkraam mag niet worden
verplaatst.

5 Handelswaar

a. Verkoop vindt enkel plaats vanaf de marktkraam. De deelnemer mag alleen waren aanbieden die op
het inschrijvingsformulier staan aangegeven.

b. Het is deelnemers ten strengste verboden eet- en drinkwaren te verkopen. De Voedsel en Waren
Autoriteit kan hier hoge boetes voor opleggen (variërend van € 450 tot € 900).

c. Bij twijfel dient je ten allen tijde vooraf de goedkeuring van Americana Village te hebben gevraagd.
d. Americana Village heeft ten allen tijden het recht om de deelnemer de verkoop van waren te

ontzeggen.

6 Einde markt
a. Inrijden van auto’s of andere vervoersmiddelen is toegestaan vanaf 17.00 uur.
b. Alle niet verkochte waren moeten door de deelnemer weer worden meegenomen.
c. Alle afval kan worden gedeponeerd in vuilniszakken die door Americana Village wordt verstrekt. Het

afval dient na afloop door de deelnemer te worden meegenomen. De kraam en de plek rondom,
dient in dezelfde staat als bij ingebruikname te worden opgeleverd.

d. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen.
e. Bij constatering van overtreding van de punten 6b, c en/of d is de organisator gerechtigd achteraf

kosten à € 50,00 voor de afvoer van deze zaken aan de deelnemer in rekening te brengen.

7 Overig
a. De deelnemer mag zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Dit ter beoordeling door

Americana Village.
b. Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van Americana Village is het niet

toegestaan muziek ten gehore te brengen en/of beelden te vertonen.
c. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade, die deelnemer lijdt als gevolg van

aanspraken van derden, die verband houden met de door deelnemer verkochte waren.
d. De deelnemer dient alle aanwijzingen van Americana Village op te volgen.
e. Bij overtreding van het Reglement kan Americana Village besluiten de deelnemer voor een nader te

bepalen tijd uit te sluiten van toekomstige deelname.
f. Americana Village is gerechtigd het Reglement eenzijdig aan te passen of te wijzigen dan wel het

reglement geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren. De deelnemer wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.

g. In gevallen waar in het Reglement niet voorziet, beslist Americana Village.
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