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Hèrps Mèrtje 
zondag 21 mei 2017 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
 

Ook dit jaar organiseert Stichting Carnaval Herpen ’t Herps Mertje een oergezellige Brabantse 
jaarmarkt in het centrum van Herpen. Elk jaar wordt deze markt weer bezocht door duizenden 
toeschouwers. En al deze mensen proberen wij die dag van alles te bieden, zoals shows, spektakel 
en amusement. Er zijn terrasjes met bar en orkestjes. Ook voor de kinderen is er allerlei gratis vermaak 
de hele dag door. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken heeft iedere bezoeker de kans om 
op zijn entreebewijs een prijs te winnen. Tevens is er een aparte grote tweedehands 
goederenmarkt. 

 
 

U kunt zich inschrijven om één of meer kramen of grondplaatsen te huren die op deze dag in de 
straten van Herpen staan. Hiervoor dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en aan ons te 
retourneren, via e-mail herpsmertje@carnavalherpen.nl of per post; Commissie Herps Mertje, 
Broekstraat 1b 5373KD Herpen 

 
 

U krijgt altijd antwoord van ons, ook als er geen plaats meer voor u mocht zijn. Alleen wanneer u 
een bevestiging van ons terug gestuurd krijgt is er plaats voor u op ’t Herps Mertje. Wij beloven 
niemand dat er niet meer dan één verkooppunt zal zijn binnen uw branche, wel trachten wij hier 
zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 
 

Meer dan 2 kramen huren? Uiteraard is dit ook mogelijk. Wij stellen hierbij één voorwaarde. De huur 
moet voor 20 April betaald zijn, zodat u zeker bent van uw plaatsen. Bij vooruitbetaling voor 01 april 
2017 krijgt u uiteraard korting van ons. 

 

Prijs bij betalen 
voor 01/05/2017 

 

Prijs bij betalen 
na 01/05/2017 

Grondplaats (prijs voor eerste 4m1) € 30,- € 45,- 
Grondplaats (prijs per extra m1) € 6,- € 9,- 
Kraamhuur (prijs voor 4m1 kraam) € 40,- € 55,- 
Extra kraam (prijs per extra kraam) € 30,- € 40,- 
Voor foodkramen gelden afwijkende tarieven en afspraken 

 
Betaalt u voor 01 mei 2017 dan reserveren wij een plaats voor u en proberen aan zoveel mogelijk 
van uw persoonlijke wensen invulling te geven. De markt is op 21-05-2017 van 10.30 tot 17.00u 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

Stichting Carnaval Herpen 
Commissie Hèrps Mèrtje 
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Algemene Voorwaarden 
Hèrps Mèrt je 

 
 
1. Door het insturen van ons inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze 

algemene voorwaarden. 
2. Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw 

volledige en correct ingevulde schriftelijke inschrijving ontvangt u als bevestiging van 
uw reservering een factuur. Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde 
bedrag hebben ontvangen. 

3. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons 
hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig 
terugbetaald. 

4. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden. 
5. De markt vangt aan om 10.30 uur en eindigt om 17:00 uur. Uiterlijk om 08.30 uur moet 

u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn en u wordt geacht de kraam pas te gaan 
opruimen na beëindiging van de markt. 

6. Indien u zonder berichtgeving niet voor uiterlijk 08:30 uur aanwezig bent is de 
organisatie gerechtigd uw plaats te vergeven aan derden. Eventueel gedane 
betalingen worden niet geretourneerd. 

7. Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Mits 
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de organisatie. U dient uw verzoek 
hiervoor op het inschrijfformulier te vermelden. 

8. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk is 
maatgevend. 

9. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt 
beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters 
grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam. 

10. De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het 
inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van 
eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en 
veilige, geaarde kabelhaspel van minimaal 50 meter. Het aansluiten op de 
aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. 

11. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door 
ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald. 

12. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan apparatuur en /of goederen tengevolge van het niet of niet correct 
functioneren van de elektriciteit voorziening. 

13. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De 
organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of 
diefstal tijdens de markt. 
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14. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient er een goedgekeurd blusapparaat 

aanwezig te zijn. De brandweer zal hierop controleren. 
15. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door 

wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door u toedoen 
aan de organisatie worden opgelegd. 

16. Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting 
gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die 
branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw 
inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet 
verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien en kan u verplichten producten 
te verwijderen welke niet worden opgegeven. 

17. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of 
tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook. 

18. Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te 
nemen. Bij het niet nakomen hiervan, kunt u in de toekomst aan deelname van onze 
markt worden uitgesloten. 

19. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de 
organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te 
volgen. 

20. Het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie 
gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijderen. 
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