Deelname formulier
Maandelijkse
Postzegelruilbeurs
Zoetelief ‘s-Hertogenbosch
Wilt u deelnemen aan de Bossche Postzegelruilbeurs Zoetelief,
lees dan het beursreglement en vul onderstaande gegevens in s.v.p.



Deelname is € 10,00 per tafel (ongeacht de afmeting), wanneer men zich voor het hele jaar vastlegt en alles vooruit betaalt.
Deelname is € 15,00 per tafel (ongeacht de afmeting), wanneer men incidenteel gebruikt maakt van een plaats reservering.

Naam deelnemer: ______________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________ Woonplaats: ______________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________Mobiel nummer: __________________________________
Bijzonderheden: ______________________________________________________________________________
Reservering aantal tafels: __________ á € 10,00 = Deelname voor compleet jaar (12 keer): O Ja / O Neen
Reservering incidenteel aantal tafels: ________ á € 10,00 x aantal maanden = € _________
Aangeven welke maanden NIET: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

Postzegelbeurs Zoetelief wordt gehouden in
Sociaal Cultureel Centrum De Biechten - Vincent van Goghlaan 1 - 5246 GA Rosmalen
Openingstijden vanaf 9:30u tot en met 12:30u - Gratis parkeren en vrij entree in 2020.
Gedurende het jaar altijd op de eerste zondag van de maand!

Zondag 5 juli 2020 / Zondag 2 augustus 2020 / Zondag 6 september 2020 / Zondag 4 oktober 2020 /
Zondag 1 november 2020 / Zondag 6 december 2020 / Zondag 3 januari 2021 / Zondag 7 februari 2021 /
Zondag 7 maart 2021 / Zondag 4 april 2021 / Zondag 2 mei 2021 / Zondag 6 juni 2021.
’s-Hertogenbosch, datum: ____- ____ - ____

Handtekening deelnemer, voor akkoord:
_______________________________________

---------------------------------------------------------------------Totale kosten voor deelnemer:

(in te vullen door beursorganisatie Zoetelief)

Aantal tafels: ___________________ á € _________________ =

€_____________________

Aantal keer: ______________________________

€ _____________________

Totaal bedrag:

Organisatie Stichting Hertogpost - Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7 - 5224 CN ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6567680 / info@zoetelief-denbosch.nl
z.o.z. beursreglement Postzegelruilbeurs Zoetelief ‘s-Hertogenbosch

Beursreglement maandelijkse Postzegelruilbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch


























Postzegelruilbeurs Zoetelief is een regionale ruilbeurs en vindt altijd plaats in Sociaal Cultureel
Centrum de Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen (Hintham).
Iedereen die aan een tafel zit en iets aanbiedt of wilt verkopen aan derden, wordt geacht deelnemer
te zijn aan deze ruilbeurs en dient ten gevolge hiervan tafelgeld te betalen.
De beursorganisatie Zoetelief opent de beursruimte voor de deelnemers om 09:00 uur, maximaal 1
persoon per tafelhuurder. Toewijzing van tafelplaats geschied door de beursorganisatie Zoetelief.
De zaal wordt uiterlijk voor bezoekers om 09:30 uur opengesteld en eindigt strikt om 12:30 uur, tenzij
anders is aangegeven.
De tafelhuur is per tafel, niet per strekkende meter en bedraagt per bijeenkomst € 10,00 en/of €
15,00. Zie de prijsnoteringen op de voorzijde van dit reglement / deelnameformulier.
Indien er een tekort ontstaat aan het aantal tafels, dan kan het aantal tafels vooraf per deelnemer
aan een maximum worden gebonden, zulks te bepalen door de beursorganisatie van Zoetelief.
Bezoekers betalen voorlopig geen entree, tot nadere mededeling. Ook parkeren is vooralsnog gratis.
Het aantal tafels dient vooraf gereserveerd te worden tot uiterlijk 7 dagen voor de beursdatum.
Het verschuldigde tafelgeld dient vooraf te worden betaald. Dit kan eventueel per bank of á contant
voordat de bijeenkomst aanvangt.
Gereserveerde tafels worden vastgehouden tot 09.45 uur op de beursmorgen en kunnen vervolgens
worden doorverhuurd door de beursorganisatie van Zoetelief, bij het niet verschijnen van de
deelnemer, terwijl verschuldigde tafelgeld desondanks berekend wordt.
Ondanks bij tijdige afmelding (tot 7 dagen voor de beurs) kunnen gereserveerde tafels en vooraf
betaalde tafelgelden niet worden door geboekt naar de volgende postzegelruilbeurs. Het tafelgeld
wordt niet teruggeboekt en/of verrekend voor toekomstige (andere) beurzen van de organisatie.
De (her)verdeling van de beschikbare tafelruimte over de aanwezige deelnemers is voorbehouden
aan de beursorganisatie van Zoetelief.
Een beroep op gewoonterecht met betrekking tot “vaste plaatsen” is helaas niet mogelijk, al zal zo
veel mogelijk met wensen van de deelnemers rekening worden gehouden.
Deelnemers dienen tot 12:30uur hun tafels bezet te houden, tenzij de beursorganisatie van Zoetelief
toestemming geeft om eerder in te pakken en te vertrekken.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop van de ruilbeurs naar vermogen meehelpen het
gebouw weer in zijn alledaagse staat terug te brengen. Aanwijzingen van de beursorganisatie van
Zoetelief en/of het huishoudelijk personeel van het gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt, dienen
daartoe te worden opgevolgd.
De beursorganisatie van Zoetelief behoudt zich het recht voor, zonder vermelding van redenen,
deelname aan of toegang tot de ruilbeurs te weigeren.
De beursorganisatie van Zoetelief zal bij geen enkele ruil-, koop-, of andere overeenkomst, op de
ruilbeurs tussen deelnemers en bezoekers of deelnemers onderling gesloten partij zijn, zodat uit een
dergelijke overeenkomst geen aanspraken richting de beursorganisatie van Zoetelief en haar
vertegenwoordigers kunnen voortvloeien.
De beursorganisatie Zoetelief en/of haar vertegenwoordigers, alsmede personeelsleden van het
gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt en hun eventuele assistenten, accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of goederen, voortvloeiend uit gebeurtenissen
tijdens de ruilbeurs. Elke deelnemer dient zelf zijn/haar zaken te verzekeren en risico’s af te wegen.
In geval van diefstal zal de (verdachte) persoon, deelname aan en toegang tot de ruilbeurzen worden
ontzegd, terwijl de benadeelde persoon, deelnemer vrij is aangifte te doen bij de autoriteiten.
Deelname aan of bezoek van de ruilbeurs Zoetelief impliceert aanvaarding van dit beursreglement,
en de verplichting om aanwijzingen van de beursorganisatie Zoetelief, alsmede van het huishoudelijk
personeel van het gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt op te volgen.
Opgemaakt door het bestuur van Stichting Hertogpost te ’s-Hertogenbosch op 12-Juni-2020.

