Tavlebord

Julmarknad

Uppgifter/önskemål inför hyra av yta i Tavlebord Lanthandel 2017
Företagsnamn

Registreringsnummer

Lördag 26 nov kl.10-14
Öppet alla lördagar före jul t.o.m. 17 dec.

Kontaktperson

Välkommen!Telefonnr

Postnr och postadress

Adress

E-post adress

Tack för oss!

Efter 6 år avslutar vi verksamheten i den här formen. Vi tackar
alla kunder, föreningar, Mini-Zoo-utställare, leverantörer och
alla som på olika sätt bidragit till ett mycket lyckat resultat
åren.
Yta (djupet är 1,50genom
m. Ange
löpmeter:
Handlarna i Tavlebord Lanthandel
genom Maria
Jag/vi godkänner publikation på hemsidan
www.tavlebord.se
Jag/vi producerar:

Jag/vi önskar hyra följande dagar (markera de dagar du vill hyra)
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Aug:
Sept:
Okt:
Nov:
Dec:

Lör 4/3 • Lörd 11/3 • Lör18/3 • Lör 25/3
Lör 1/4 • Lör 8/4 • Skärtorsdag 13/4 • Påskafton Lör 15/4 • Lör 22/4 • Lör 29/4
Lör 6/5 • Lör 13/5 • Lör 20/5 • Klämdag Fre 26/5 • Lör 27/5
Lör 3/6 • Klämdag mån 5/6 • Lör 10/6 • Lör 17/6
Lör 1/7 • Fre 7/7 • Lör 8/7 • Fre 14/7 • Lör 15/7 • Fre 21/7 • Lör 22/7 • Fre 28/7 • Lör 28/7
Fre 4/8 • Lör 5/8 • Lör 12/8 • Lör 19/8 • Lör 26/8
Lör 2/9 • Lör 9/9 • Lör 16/9 • Slöjdvandring/Skördefest Lör 23/9 • Matfest Sön 24/9 • Lör 30/9
Lör 7/10 • Lör 14/10 • Lör 21/10 • Lör 28/10
Dagen innan Alla helgons dag Fre 3/11 • Lör 11/11 • Lör 18/11 • Lör 25/11
Julmarknad 2/12 • Lör 9/12 • Lör 16/12 • Fre 22/12

Öppet 10.00-14.00, föutom 23-24/9 då det är öppet 11.00-16.00

Datum och underskrift

Kontaktperson: Annelie Andréasson tel. 073-800 35 35, info@annonsnytt.se

Hyresvillkor 2017
Öppetdagar 4/3-22/12:
Helgfria lördagar kl. 10-14
Skärtorsdag 13/4, Fre 26/5, 5/6 kl. 10-14
Fredagarna 7, 14, 21, 28/7, Fre 4/8, Fre 22/12 kl. 10-14
Avvikande öppettider under Slöjdvandring/Skördefest/Matsfest helgen:
Lör 23/9 och Sön 24/9 kl. 11.00-16.00
Eventuell övrig tid enl. överenskommelse.
Hyresgästen:
- Ska inneha de tillstånd som krävs för den verksamhet man bedriver, t.ex. Livsmedelsverket, Miljö, Hälsa.
- Ansvarar för att varor förpackas, märks och hanteras i enlighet med dessa föreskrifter.
- Förbinder sig att hålla öppet de dagar man bokat plats under gällande öppettider,
samt inte lämna sitt försäljningsställe förrän efter stängningsdags.
- Ansvarar för att hålla sina inventarier och varor som kvarlämnas i lokalen
försäkrade.
- Svarar själv för utsmyckning av sin golvyta.
- Förbrukning av el för kyl/frys eller liknande bekostas av hyresgästen.
- Ansvarar för att hålla rent sin yta och ta med sig sopor efter varje försäljningsdag.
- Har även tillgång till lokalen 1,5 timme före öppningstid och 1 timme efter stängningtid.
Hyra:
Ordinarie hyra är 100 kr per kvadratmeter per öppetdag.
Hyresgäst som bokar plats för hela året erhåller en hyresrabatt och hyran är då 85 kr
per kvadratmeter och öppetdag.
Förtida uppsägning:
Hyresgäst som tecknat sig för hela året, men vill avbryta i förtid har en uppsägningstid på 1 månad och blir debiterad fullt pris retroaktivt för den hyrestid som vederbörande hyrt.
I hyran ingår:
- Individuell marknadsföring via gemensam hemsida (länk till egen hemsida)
- Foldrar (så länge lagret räcker)
- Gemensam annonsering under Tavlebord-loggan
- Städning av gemensamma ytor
- Larmkostnad för lokalen
- Ett el-uttag för belysning, kassaapparat eller dylikt.
- Trådlöst internet
Kortterminal:
Hyresgästen tillhandahåller och bekostar själv anslutning till egen kortterminal.
Hyresgäst som inte har egen terminal debiteras en avgift per öppetdag efter överenskommelse med hyresvården.
Levande ljus eller andra brandfarliga produkter är förbjudna i lokalen.

