OVEREENKOMST
Mensing’s Caminada (hierna tevens: “MC”) gaat ermee akkoord om kaarten te
verkopen voor het hieronder genoemde evenement onder de volgende voorwaarden:
Evenement:

_____________________________________________________

Datum evenement:

_______________________________________________

Contact persoon:

_______________________________________________

Telefoon nummers: ____________________

____________________

Mensing’s Caminada mag persoonlijke cheques aannemen?

Ja

Nee

Indien wij namens de organisatie cheques mogen aannemen als betaling, dan moet
de cheque op naam staan van:
________________________________________________________________
Nota: Mensing’s Caminada sluit uit enig aansprakelijkheid voor eventuele
ongedekte cheques,cheques die ondertekend zijn door mensen die niet bevoegd zijn
om de cheque te ondertekenen of gestolen cheques. Mensing’s Caminada sluit uit
enig aansprakelijkheid voor welke reden dan ook op grond waarvan de organisator
van het evenement de cheque niet kan verzilveren.
Voorwaarden:
1.
De persoon die dit contract ondertekend is bevoegd namens de organisatie
van het bovengenoemde evenement op te treden.
2.
Wanneer de kaartjes voor verkoop worden afgeleverd, moet er een
aflever bon bij zijn waarop vermeld staat hoeveel kaarten tegen welke prijs zijn
afgegeven. Deze bon wordt tegen de kaarten gecontroleerd en ondertekend. Het
ondertekende origineel neemt de contact persoon weer mee en een kopie blijft achter
bij Mensing’s Caminada.
3.
Het is mogelijk om overgebleven kaarten voor het evenement op te halen
voor 18:00. In zo’n geval schrijft Mensing’s Caminada een retourbon uit, die door

degene die de kaarten ophaalt en gerechtigd is de organisatie te vertegenwoordigen en
iemand van MC moet worden ondertekend.
4. Eind afrekening neemt plaats op de DINSDAG na het evenement en wel
tussen 14:30 – 18:00.
5. Om op een andere dag af te rekenen, kan dat indien dit van te voren is
afgesproken met Mw. Sharelyn Rosinda (of Mw. Solange Nijdam). Op zaterdag is
afrekenen niet mogelijk.
6. Degene die komt afrekenen moet alle bovengenoemde bonnen bij zich

Zonder deze bon(nen) kan er geen
afrekening plaats vinden (dit voor uw eigen veiligheid)
hebben en ook overleggen.

7. Mensing’s Caminada kan 1 poster (niet groter dan A3 formaat) aannemen die we
zelf op de deur ophangen. Als er ook flyers zijn kunnen we deze bij de kassa
neerleggen.
8. Om tussentijds te informeren hoe het met de kaartenverkoop staat, kan er gebeld
worden naar 737-0222 en vragen verbonden te worden met ticket verkoop. Wij
vragen om dit niet te vaak te doen aangezien dit de kaartenverkoop stoort.
9. In Mensing’s Caminada is de mogelijkheid er om de klanten te laten betalen met
Maestro. De hiermee gemoeide kosten (bankkosten van1% van de kaart prijs en UTS)
komen voor rekening van Mensing’s Caminada. Het bedrag dat wij ontvangen via
Maestro wordt afgerekend door middel van een cheque.
Personen die gemachtigd zijn namens de organisatie af te rekenen:
A. Naam:

_________________________________________________________

ID nummer: _______________________________
Adres:

_________________________________________________________

B. Naam:

_________________________________________________________

ID nummer: ________________________________
Adres:

_________________________________________________________

Eindafrekening van dit evenement moet op naam komen te staan van:
_____________________________________________________________________
Commissie schema
Kaart prijs
fls 1,fls 25,fls 75,fls 125,- -

fls 24,99
fls 74,99
fls 124,99
fls 174,99

Commissie
Fls 0,50
Fls 1,Fls 1,50
Fls 2,50
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fls 175,fls 250,fls 350,fls 500,Per kaart

- fls 249,99
- fls 349,99
- fls 499,99
-

Fls 3,50
Fls 4,50
Fls 6,50
2%

Ik heb de bovenstaande voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord namens de organisatie van
bovengenoemd evenement.
Naam:

_____________________________

Handtekening: _________________________
Datum:

Mensing's Caminada
______________________

_______________________________

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en blijven zoals u van ons gewend bent.
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u heeft getoond in ons bedrijf.
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