Vintage Market SMC 2021
Voorwaarden voor deelname aan de SMC Vintage Market:

1. Je dient een stand voor beide beursdagen, 16 en 17 oktober te reserveren. Een stand voor
één dag is niet mogelijk.
2. Inschrijven kan alleen via het online inschrijfformulier.
3. Het is niet toegestaan om goederen vóór of naast je stand uit te stallen.
4. Kosten: € 70 per tafel met een maximum van 4 tafels. Deze prijs is inclusief service kosten ,
tafelbekleding en stroomaansluitingen (neem zelf verlengkabels mee), maar is exclusief 21%
BTW. Alle tafels zijn 200x75cm
5. De stand kosten zijn per vooruitbetaling verschuldigd met als uiterste betaaldatum binnen 8
dagen na factuurdatum (wordt apart verzonden) .
6. SMC behoudt zich het recht voor om je stand aan een andere belangstellende particuliere
verkoper toe te wijzen wanneer je betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum is
ontvangen. Indien je verhinderd bent dien je je stand zelf af te melden. Doe je dit vóór 30
augustus 2021, dan wordt je betaling, minus bankkosten gerestitueerd. Zonder afmelding of
voor afmeldingen na 30 augustus 2021 volgt er geen restitutie
7. Het delen van tafels, en dus ook de kosten, is toegestaan. Degene die inschrijft wordt als de
contactpersoon beschouwd en als verantwoordelijke voor de stand en de betaling aan SMC.
8. Opbouw van je stand is mogelijk op 15 oktober vanaf 14:00 uur, mits je dit vooraf aangeeft ,
en op 16 oktober vanaf 07:30 uur. Je stand dient op 16 oktober om 09:45 gereed te zijn voor
onze bezoekers.
9. Het is niet toegestaan om voor 15:45 uur op zondag 17 oktober je stand af te breken.
10. Voor betalingen via Paypal geldt een toeslag van 5% op het totaal bedrag.
11. Voor je stand in de Vintage Market ontvang je twee polsbandjes voor gratis entree voor je
stand bemanning. Voor overige stand bemanning dien je aan de kassa toegangskaarten te
kopen.

