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Overeenkomst met Gemeente Delft
Op 11 februari 2016 is de Gebruiksovereenkomst met de Gemeente Delft getekend. Deze overeenkomst gaat in per 1-12016. Daardoor is de stichting Marktpromotie Delft formeel de exploitant / beheerder van de markten in Delft.

Overeenkomst tussen ondernemer en Stichting Marktpromotie Delft
Vanaf vandaag wordt aan elke ondernemer een overeenkomst ter ondertekening voorgelegd. U heeft deze als bijlage
eerder ontvangen.
Ten opzichte van die bijlage is naar aanleiding van meerdere reacties een looptijd toegevoegd
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang op 1 januari 2016.
Deze overeenkomst eindigt op 1 januari 2026.
De overeenkomst kan per 1 januari 2026 stilzwijgend worden verlengd tot en met 31 december 2029 en daarna telkens met een
periode van vier jaar, indien uiterlijk drie maanden voor het einde van de gebruikstermijn geen schriftelijke opzegging heeft plaats
gehad door een van de partijen.
Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst door huurder is mogelijk met in acht nemen van een opzegtermijn van drie
maanden. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden tegen de eerste van de maand.

en onderstaand artikel geschrapt:
5.5.
De stichting kan een aanvullende bijdrage vaststellen. Deze bijdrage zal aan het eind van het kalenderjaar op basis van de
exploitatie- en activiteitenbegroting voor het volgende kalenderjaar worden vastgesteld.
De stichting kan tussentijds een aanvullende bijdrage vaststellen op basis van een kostenverantwoording.

U treft de aangepaste overeenkomst als bijlage aan. Voor een voorspoedige afhandeling wordt u verzocht deze
overeenkomst te lezen, zodat u het te ondertekenen exemplaar bij u aan de kraam kunt ondertekenen en kunt u gelijk een
exemplaar voor uzelf in ontvangst nemen.

Plaats kiezen
Er zijn verschillende verzoeken voor een andere plaats ingediend. Omdat we in 2016 gehouden zijn aan de reglementen van
de Gemeente Delft, kunnen we die verzoeken nu niet inwilligen zonder plaats kiezen..
Nadat iedereen de overeenkomst met de stichting heeft getekend wordt daarom plaats kiezen georganiseerd.

Website
Binnenkort wordt een website geopend. Daarop vind u de Statuten, Huishoudelijk reglementen en ook de overeenkomst
met de Gemeente. Op deze wijze is alle standaard-informatie voor iedereen gelijk. In de overeenkomst die u met de
stichting sluit is in art. 7.10 opgenomen dat u verklaart dat u deze documenten heeft gelezen.
U krijgt op korte termijn bericht dat deze website live is gegaan.

Deelnemersvergadering
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Deelnemersvergadering. Deze wordt georganiseerd op 7 maart 2016 van 14.00u
tot 16.00u bij Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM te Delft.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda reserveren.
De agenda wordt ca 1 week voor de vergadering per mail toegezonden.
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Auto’s op de markt
Doordat er open plekken op de markt zijn, worden daar voertuigen van u geparkeerd. Dat kan alleen als het voertuig past in
de plek die u is toegewezen. Past dat niet, dan mag u dat voertuig niet laten staan op de markt.
We gaan na of er een parkeervergunning tegen aantrekkelijke voorwaarden voor u kan worden verstrekt door de
Gemeente.
Nieuwe ondernemers
Sinds 1 januari 2016 zijn de volgende ondernemers tot onze markten toegelaten:
Hamid Benalioui
Drogist
Donderdag
Peter Vijn
Bloemenmarkt
Donderdag

Markttijden
Ondanks dat in de vorige nieuwsbrief de markttijden zijn vermeld, zijn er ondernemers die te laat komen en uitpakken.
Hieronder treft u nogmaals die tijden aan.
Begin
Einde
Dinsdag
8.30
16.00
Donderdag
8.30
16.00 (winter), 17.00u (zomer)
Zaterdag
8.30
17.00
Gedurende deze tijden moet u in staat zijn waren te verkopen.

Vakantie / afwezigheid melden
Wilt u s.v.p. 14 dagen voor uw vakantie melden.
Indien u niet komt of ziek bent, wilt u dit dan terstond melden (bij voorkeur via whatt’s App (+31(0)6 26272187 of e-mail
marktmanagementDelft@gmail.com)

Marktonderzoek
De studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn thans bezig met enquêteren en verwerken van de resultaten. Uiterlijk eind
maart ontvangen wij een rapportage. Wij houden u op de hoogte.
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