
INSCHRIJFBILJET KERMIS [A]

Ondergetekende         :___________________________ Debiteuren nr.  :__________________
Straat of Postbus        :___________________________ Lid Organisatie:__________________ 
Postcode/Woonplaats:___________________________ K.v.K. nr.          :__________________ 
Telefoon                    :___________________________ Sofi/ B.T.W.nr. :__________________ 
Geboren te                 :___________________________ Postgiro nr.       :__________________
Geboortedatum          :___________________________ Bankrek. nr.      :__________________

Zich onderwerpende aan de hem [haar] volledig bekende Algemene Voorwaarden van Marktvision 
Organisatiebureau B.V. voor de inschrijving en verhuring voor de exploitatie van kermisinrichting 
op kermissen, lunaparken en soortgelijke gelegenheden tot vermaak, biedt voor het exploiteren van 
zijn [haar]

Inrichting:[1] ____________________________________________________________________

Afmetingen:[2] frontbreedte ______________m.  diepte___________m. diameter____________m. 
                      kassa________x__________m.

Elektriciteit: aansluiting: Ja / Nee                        __________ KW          _______x_________ Amp.

Op de kermis te:_____________________________ terrein:_______________________________
 
Periode van _________________________________ tot en met: ____________________________

Zonder concurrentie van:[3]________________________________________________________

de som van € ________________________Zegge________________________________________
                                                                                                       [Bedrag in Letters] 

Met concurrentie van:_____________________________________________________________

De som van € _______________________Zegge_________________________________________
                                                                                                      [bedrag in letters]

Omschrijving inrichting, eventueel foto / tekening bijvoegen[4]

________________________________________________________________________________

Ter promotie van deze kermis mag                      Mijn aanbieding is:
Van de hiernaast staande reclameaan-            
Bieding gebruik gemaakt worden

*Indien niets ingevuld, wordt aangenomen dat
  u geen prijs stelt op aanbiedingen via krant
  en/ of internet

                                                 Datum: ______________________________________________
                                                                                                                                     

                                                       Handtekening:_________________________________________
                                                                                                                 Zowel formulier A en B invullen

       Marktvision Organisatiebureau B.V. 
       Postbus 85  
       7140 AB Groenlo 
       Telefoon 06 - 23298170 
       Telefax   0544 – 465921
       Rabo Bank Groenlo rek. nr. 1378.41.140

Daar waar van toepassing verklaart
Ondertekende zich akkoord met het
Belasten van de pacht met het hoge
B.T.W. tarief.



Inschrijfbiljet Kermis [B] 

Mededelingen te vertrekken ten behoeve van het plaatsen van de inrichtingen

Aantal pakwagens:                  __________________________________________________
Aantal motorwagens:              __________________________________________________
Aantal woon- en slaapwagens:__________________________________________________
Is de inrichting van een orgel voorzien                                   Ja/Nee
Bent u verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid              Ja/Nee
Zo ja, bij welke maatschappij?__________________________________________________
En tot welk bedrag? __________________________________________________________

Ruimte voor opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

[1] Naam van de inrichting, zoals bij een erkende organisator ingeschreven.
[2] Wanneer de inrichting rond is, de grootste doorsnee vermelden.
      Wanneer de inrichting onregelmatig van vorm is, de maten opgeven die voor de    
      beoordeling van de plaatsruimte nodig zijn. Ook uitstekende delen opgeven.
[3] Invullen wat als concurrentie wordt beschouwd.
[4] De aard van de inrichting omschrijven, bij oefenspellen kijktenten volledig nauwkeurig 
      vermelden wat gebracht wordt.
[5] Doorhalen hetgeen niet gewenst wordt.

BELANGRIJK: Onvolledig ingevulde inschrijfbiljetten kunnen deze inschrijving 
                             ongeldig maken 


