
Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer tijdens beurs:

E-mailadres:

Deelnemer heeft kennis genomen van de deelnamevoorwaarden aan de achterzijde van dit formulier

BOTEN IN DE HAVEN
• Tarief per boot.
• Maximale bootlengte 20 meter.
• Er is zeer beperkt plek voor boten langszij.
• Het aanbod van bedrijven en particulieren 
ligt door elkaar, ongeacht het type.
• Boten met hogere opstap komen aan de 
Oude Doelenkade. Deze steekt ca. 1meter 
boven het water uit.
• Lagere boten komen aan het Baatland of 
aan de Veermanskade.
• Aanvaren op donderdag 7 september tussen 
9.00 en 18.00 uur. Komt u vóór die datum, 
dan bent u passantengeld verschuldigd.
• De boten worden aangeschoven op volgorde 
van aanmelden. U wordt door de organisatie 
aangeroepen om plaats in te nemen aan de 
juiste kade. De walbegeleiders bepalen waar 
de boot precies komt te liggen.
• Komt u te laat (pas op donderdagavond of 
vrijdagochtend) dan zijn de betere plekken 
weg en moet u zelf een resterend plaatsje 
zoeken.
• Bedrijven met meerdere boten krijgen deze 
bij voorkeur naast elkaar. Omdat de boten 
waarschijnlijk op verschillende tijden worden 
aangebracht zal de organisatie met tape een 
stuk kade afzetten en een eindje verderop 
doorgaan met aanschuiven.
• Onbemande boten die in de weg liggen op 
de dag van indelen (donderdag), kunnen 
worden verhaald. Toch hoeft u niet de hele 
dag aan boord te zijn. U mag best wat later 
komen, want anders ontstaat in de vroege 

ochtend al een file.
• Afmeren met achter- of voorschip naar de 
wal. Breng aan de andere kant een anker 
uit met 1 scheepslengte ketting (niet snaar 
strak) om u vrij te houden van de kade. Er 
zijn hulpploegen om lijnen aan te pakken. Er 
is een werkboot om uw anker uit te brengen 
als het u zelf niet lukt. Kleine boten mogen 
zonder anker aan een grotere boot langszij 
aanleggen, mits beide schippers akkoord zijn. 
Na het vastleggen zo nodig lijnen naar de 
buurman uitbrengen.
• Proefvaarten in overleg met de organisatie, 
dit vanwege een zwemwedstrijd in de haven.
• Bedrijven mogen in overleg met de organi-
satie een kleine balie of bord voor hun boten 
op de walkant zetten.
• De haven is publieke ruimte in een uitgaans-
gebied, dus let op uw spullen en laat de boot 
niet onbeheerd achter.
• Zondag 10 september na sluiting om 19.00 
uur kunt u meteen wegvaren of uw boot op 
een lege plek langszij de kade afmeren om 
nog tot maandag 11 september gratis te lig-
gen. Onbeheerd achterlaten wordt afgeraden, 
breng in dat geval uw boot tijdelijk naar een 
(betaalde) jachthaven in Hoorn.

TRAILERBARE BOTEN OP DE WAL
Aanbrengen op vrijdag 8 september tussen 
08.00 en 10.00 uur. Auto meteen wegzetten 
na afkoppelen (er wordt gesleept). U krijgt 
een plek toegewezen door de organisatie. 
De haven is publieke ruimte in een uitgaans-

gebied dus zorg voor uw spullen en laat de 
trailer niet onbeheerd achter. Zondag na 
sluiting aankoppelen en wegrijden. U dient 
tegen 20.00 uur weg te zijn.

TENTEN EN LEGE STAPLEKKEN
Inrichten op vrijdag 8 september 9.45 uur, 
u krijgt een plek toegewezen. Na 10.00 uur 
mogen geen auto’s meer bij de haven staan 
(er wordt gesleept). Er is bewaking maar de 
organisatie geeft geen garantie tegen diefstal, 
u bent en blijft zelf aansprakelijk en de orga-
nisatie adviseert om waardevolle spullen elke 
avond weg te halen.

TARIEVEN EXCLUSIEF BTW
Boten te water en tenten: inclusief 1 elektra 
aansluiting per deelnemer (maximaal 6A, 
230V, 1200W).

BOOT TE WATER
• Ligplaats te water aan de Oude Doelenkade 
/ Baatland / Veermanskade € 230,-
• Boten langszij de kade (zeer beperkt moge-
lijk): tarief x 250%
• Toeslag € 50 per extra meter scheepsbreed-
te (naar boven afgerond) boven 4 meter

BOOT OP TRAILER OP DE WAL
€ 150,-

WALPLEKKEN ZONDER BOOT
• Tent 4x4 meter met vloer en stroom € 600,-
• Lege staplek 3x3 meter in het gras € 175,-

HOORN 8, 9 EN 10 SEPT 2017

INSCHRIJFFORMULIER PARTICULIEREN

PROCEDURE VOOR AANKOMST EN VERTREK

GEGEVENS

BOTEN IN DE HAVEN

Ik machtig de organisatie om het bedrag behorend bij mijn stand keuze eenmalig vooraf af te schrijven. Als ons bedrijf niet aanwezig is 
op deze beurs, ongeacht de oorzaak, of met minder boten verschijnt, ben ik ook akkoord met afschrijving. Ongeveer 4 dagen voordat het 
bedrag geïncasseerd zal worden, ontvang ik een factuur met BTW vermelding.

Dit formulier ingevuld en ondertekend verzenden naar: Fletcha Eventures, Hemmerbuurt 141, 1607 CE, Hem. 
Bij voorkeur getekend opsturen naar info@fletcha.nl

Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld en/of niet voorzien zijn van een handtekening kunnen niet in behandeling worden 
genomen.

Aantal:                Geschatte lengte langste boot:  meter 

Geschatte gemiddelde breedte per boot:                          meter 

Wilt u een boot langszij de kade (tarief x 250%):   Ja/Nee

Zo ja, hoeveel:

Walplekken met trailerboot:                                    stuks

Tent 4x4 meter met vloer en stroom                                   stuks

Lege staplek in het gras 3x3 meter                                   stuks

Bank-/Gironummer:

Naam rekeninghouder:

Datum:

Handtekening:



DEELNAMEVOORWAARDEN
A: De organisatie is met medewerking van 
de Gemeente Hoorn en YachtFocus in han-
den van Fletcha, Hemmerbuurt 141, 1607 
CE Hem. 

Om het evenement goed te laten verlopen 
heeft de organisatie een aantal spelregels 
opgesteld. Wij vertrouwen erop dat u 
hiervoor begrip hebt. Door deel te nemen 
aan ”de Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 2016” 
(kort: de Beurs) aanvaardt de deelnemer 
deze deelnamevoorwaarden.

1. PLAATS EN TIJDSTIP
De Beurs wordt gehouden in de periode van 
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 septem-
ber 2017 in en nabij de binnenhaven van de 
Gemeente Hoorn.

2. OPENINGSTIJDEN, AANBRENGEN BOTEN 
EN VERWIJDEREN BOTEN
1. Bezoekers: de beurs is op de betreffen-

de dagen voor bezoekers toegankelijk 
van 11:00 tot 18:00 uur (vr), 10:00 tot 
18:00 uur (za), 11:00 tot 19:00 uur (zo).

2. Deelnemers kunnen hun boten aan-
brengen op donderdag 7 september 
van 9:00 uur tot 18:00 uur (aanbreng 
dag). Plaat toewijzing is op volgorde 
van aankomst en op aanwijzing van de 
organisatie.

3. Toegang van deelnemers geschiedt 
op vertoon van de bevestiging, die u 
na inschrijving ontvangt, plus geldige 
legitimatie.

4. Het is niet toegestaan een boot van 
het beursterrein te verwijderen voor 
zondag 10 september 19:00 uur.

5. Deelnemers zijn gehouden hun boten 
uiterlijk op maandag 11 september 
weer te verwijderen (afvaar dag). 

6. Voorafgaand aan de aanbreng dag en 
na de afvaar dag geldt het reguliere 
passantentarief, te voldoen bij de 
Havenmeester.

3. WIJZE VAN DEELNAME EN BETALING
Inschrijving geschiedt door middel van een 
formulier met machtiging voor automati-
sche incasso. Deelname is alleen mogelijk 
na succesvolle uitvoering van de incasso 
zonder stornering. Indien geen tijdige 
betaling heeft plaatsgevonden, althans het 
inschrijfgeld niet tijdig door de organisator 
is ontvangen, dan heeft de deelnemer geen 
recht op deelname aan de Beurs.

4. ANNULEREN
Uw deelname aan de Beurs kan niet gean-
nuleerd worden. Dit geldt ook indien u uw 
boot voor aanvang van de Beurs verkocht 
heeft. Er vindt geen restitutie van het in-
schrijfgeld plaats.

5. DOORGANG VAN DE BEURS
1. De organisator behoudt zich het recht 

voor te allen tijde wegens bijzondere 

omstandigheden te bepalen dat de 
Beurs of onderdelen hiervan, niet of op 
een ander tijdstip doorgaan.

2. De organisator is in bovengenoemd 
geval tegenover de deelnemer niet 
aansprakelijk voor eventueel door hem 
geleden schade, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van 
de organisator.

3. De deelnemer heeft in het geval dat 
de Beurs niet of op een ander tijdstip 
doorgaat geen recht op nakoming of 
ontbinding van de overeenkomst, 
tenzij er sprake is van opzet of grove 
schuld aan de zijde van de organisator.

4. Indien er sprake is van een omstan-
digheid als genoemd in lid 1 van dit 
artikel dan wordt het reeds door de 
deelnemer betaalde inschrijfgeld 
terugbetaald.

6. NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN DOOR 
DEELNEMER
1. Indien sprake is van niet dan wel niet 

correcte nakoming door de deelnemer 
van een verplichting die voortvloeit 
uit de deelname aan de Beurs, en de 
organisator heeft reeds een mondelin-
ge aanmaning tot nakoming gegeven, 
dan is de organisator gerechtigd de 
deelname aan de Beurs te beëindigen. 
Dit heeft als gevolg dat de deelne-
mer zich van de Beurs dient terug te 
trekken zonder dat hij/zij recht heeft 
op teruggave van (een deel van) het 
inschrijfgeld, dan wel op enige andere 
vorm van (schade)vergoeding. Tevens 
is de organisator gerechtigd de deel-
nemer bij toekomstige Beurzen uit te 
sluiten van deelname. 

2. Het is particuliere deelnemers niet 
toegestaan op enige wijze promotie 
voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit te 
verrichten. 

3. Het is bedrijfsdeelnemers niet toege-
staan op enige wijze promotie voor een 
ander bedrijf of voor een niet-bedrijfs-
eigen activiteit te verrichten. 

4. Indien de deelnemer tijdens de Beurs 
andere activiteiten ontplooit of pro-
moot dan de verkoop van een of meer-
dere boten is de organisator gerechtigd 
de betreffende producten en diensten 
dan wel de betreffende deelnemer van 
de Beurs te verwijderen zonder dat de 
deelnemer recht heeft op teruggave 
van (een deel van) het inschrijfgeld 
dan wel op enige andere vorm van 
(schade)vergoeding.

7. AANSPRAKELIJKHEID
1. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor 

de schade die uit haar deelname aan 
de Beurs voortvloeit voor derden of 
organisator.

2. De organisator is niet aansprakelijk 
voor beschadiging of vermissing van 
goederen tijdens de Beurs.

3. Het aanleggen van de boot op het door 
de organisatie ter beschikking gestelde 
gebied geschiedt op eigen risico. De 
organisator is niet aansprakelijk voor 
schade die is toegebracht door bezoe-
kers of derden van de Beurs.

4. De organisator is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor schade of letsel ten 
gevolge van een gebrek in de construc-
tie van een stand of daarin aangebrach-
te installatie.

5. De organisatie kan niet aansprakelijk 
gehouden worden dat de te koop lig-
gende of staande boot niet zal worden 
verkocht tijdens dit evenement.

8. OVERIGE BEPALINGEN
1. De Beurs is uitsluitend bedoeld voor de 

verkoop van boten.
2. Voor deelname aan de Beurs is een 

minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
3. De eigenaar dient alle bij de boot be-

horende (eigendoms-) documenten en 
andere relevante documenten tijdens 
de dagen bij zich te hebben.

4. Er zijn walstroom en sanitaire voor-
zieningen aanwezig. De kosten van 
sanitaire voorzieningen zijn geen on-
derdeel van het inschrijfgeld en dienen 
apart te worden afgerekend. Vuilnis 
dient op daartoe aangewezen plekken 
gedeponeerd te worden.

5. Het havenreglement van de Gemeente 
Hoorn is van toepassing. Aanwijzingen 
door havenmedewerkers en de orga-
nisatie dienen te allen tijde te worden 
opgevolgd.

6. De organisator behoudt het recht voor 
te allen tijde, indien noodzakelijk, deze 
deelnemingsvoorwaarden te wijzigen 
en/of aan te vullen.


