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Plaats innemen 

Door een misverstand van de zijde van een ondernemer heeft een ondernemer donderdag 7 januari 2016 een onjuiste 

plaats ingenomen. Hem was toegezegd zijn verzoek tot verplaatsing in behandeling te nemen, maar hem is niet toegestaan 

op een andere dan de hem toegewezen plaats te gaan staan. Omdat er al uitgepakt was, is dit slechts éénmalig toegestaan.  

 

 

Overeenkomsten 

Binnenkort zal u een overeenkomst ter ondertekening worden voorgelegd. Als bijlage bij deze mail treft u in ieder geval een 

niet ingevuld exemplaar aan. Voor een snelle afhandelingen wordt beveel ik aan dat u deze doorneemt, zodat u het te 

ondertekenen exemplaar bij u aan de kraam kunt ondertekenen en kunt u gelijk een exemplaar voor uzelf in ontvangst 

nemen. 

 

 

Meten van door u ingenomen ruimte 

Omdat informatie van de gemeente verkregen inzake vergunning niet up to date is, zal op alle marktdagen gemeten 

worden welke ruimte u inneemt.  Indien dit in overeenstemming is met de opgave van de gemeente, ontvangt u zonder 

meer een factuur. Bij afwijkingen wordt eerst door het bestuur een standpunt bepaald en aan de betreffende ondernemers 

voorgelegd.  Nadat alle afmetingen definitief zijn bepaald, is dat de grondslag voor de factuur van het marktgeld. Indien u 

daarna meer ruimte inneemt, zal dat terstond afgerekend worden tegen dagtarief. 

 

 

Tarieven marktgeld 

Zoals toegezegd op de informatieavond op 30 september 2014 zouden de tarieven niet omhoog gaan. 

Door het bestuur zijn de tarieven vastgesteld  gelijk aan de tarieven zoals ze golden in 2015. 

 

De tarieven zijn als volgt per m
2
: 

 Dagtarief Kwartaaltarief 

Dinsdag 1,55 13,60  

Donderdag 1,74 15,60 

Zaterdag 2,40 16,45 

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. De BTW kunt u verrekenen met de aangifte Omzetbelasting. 

 

Binnenkort ontvangt u de factuur voor markgelden voor het 1e kwartaal 2016. Indien u voor een half  of heel jaar wilt 

betalen, kunt u een korting van 2% (half jaar) of 5% (jaar) in mindering brengen. Die informatie treft u op de factuur aan. 

 

 

Markttijden 

De markt is te zien als een ‘openlucht warenhuis’.  De consument is bekend met onderstaande openingstijden. Het is 

daarom in ons aller belang dat de consument zeker is dat er tijdens de openingstijden alle waren kan aantreffen die hij / zij 

verwacht. Kortom, u dient niet eerder in te pakken en te vertrekken, want daarmee bent u de grootste concurrent van uw 

collega-ondernemer.  In geval van calamiteiten of weersinvloeden kan hiervan worden afgeweken nadat het bestuur 

daarmee akkoord is. 

 

 Begin Einde 

Dinsdag 8,30 16,00  

Donderdag 8,30 17,00 

Zaterdag 8,30 17,00 

Gedurende deze tijden moet u in staat blijven waren te verkopen. 
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Schoonmaken 

De stichting heeft een veegbedrijf ingehuurd.  Het is de gewoonte dat u bedrijfsafval meeneemt en uw plaats bezemschoon 

achterlaat. Het veegbedrijf kan geen vuil meenemen.  Er is geconstateerd dat er bedrijfsafval is achtergelaten en de 

betreffende ondernemers is daarop gewezen.  Wees net als thuis en laat geen rommel achter. 

Na 2 waarschuwingen behouden we ons het recht voor een sanctie op te leggen. 

 

 

Niet alle mailadressen 

Van een aantal ondernemers hebben we geen mailadres ontvangen. Omdat we snel met u willen communiceren en vanuit 

kostenoverwegingen vragen u uw e-mailadres te verstrekken aan Paul Nijhuis (Marktmanager) en als u er nog geen heeft, 

een aan te maken. 

 

 

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 

Aan studenten van de Hogeschool Rotterdam is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een marktonderzoek. Er wordt 

onderzoek gedaan naar de tevredenheid van bestaande marktbezoekers,  potentiele marktbezoekers en toeristen en welke 

elementen zij als (on)belangrijk ervaren op de markt en hoe zij het beste bereikt kunnen worden. 

Hiervoor zullen zij ook een aantal ondernemers vragen gaan stellen. Wij stellen het op prijs als u daaraan meewerkt. 

 

 

Kentekens 

De gemeente Delft gaat in de toekomst de toegang tot de binnenstad van Delft anders regelen. Om daarop voorbereid te 

zijn wordt u verzocht het kenteken / de kentekens van die voertuigen door te geven aan Paul Nijhuis als hij bij u langs komt 

om uw verkoopinrichting te meten. 

 

 

mailto:marktmanagementDelft@gmail.com

