MYYNTIPAIKAN VUOKRAUSLOMAKE 1.1.-31.12.2021
Arvoisa kauppias. Edellytämme, että jokainen Hakaniemen Maalaismarkkinoilta paikkaa varaava
kauppias täyttää ehdottomasti tämän vuokrauslomakkeen. Jos vuokrauslomaketta ei palauteta
asianmukaisesti täytettynä niin paikkavaraus raukeaa. Tiedot ovat luottamuksellisia. Palauttakaa
lomake postitse/sähköpostilla/faksilla mahdollisimman pian TMK:n toimistolle.

Yrityksen/ kauppiaan nimi: __________________________________________________
Yhteyshenkilö: ____________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________
Puhelin: _________________________________________________________________
Sähköposti: ______________________________________________________________
Faksi: __________________________________________________________________
Y - tunnus / SOTU – tunnus: _________________________________________________
*** YRITYKSET! Liitteenä on oltava alle 3 kk vanha kaupparekisteriote
Huom! Vuosien 2017-2020 aikana kaupparekisteriotteen toimittaneilla
riittää pelkkä YTJ:n tuloste, jolleivät tiedot ole muuttuneet!
MYYNTIPAIKAN KOKO: (ilmoitettava ehdottomasti)
Vaihtoehdot: 2x2 m ______ | 4x4 m ______ | 4x8 m ______ | muu, mikä: ______
Myyntiartikkelit: (luettele mahdollisimman tarkasti)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
RASTITTAKAA HAKEMANNE MARKKINAT:
HAKANIEMI
su 3.1.2021
su 7.2.2021
su 7.3.2021
su 4.4.2021
su 2.5.2021
su 6.6.2021
su 4.7.2021
su 1.8.2021
su 5.9.2021
su 3.10.2021
su 7.11.2021
su 5.12.2021

LASKUTUS ja HINNOITTELU:
Säästöhinta on voimassa, kun koko vuoden paikkamaksut on suoritettu yhdellä kertaa viimeistään 14 vrk
ennen vuoden ensimmäisiä markkinoita, joihin ko. kauppias on tulossa. Etuhinta vaihtoehdossa kukin
markkinatapahtuma laskutetaan erikseen etukäteen ja etuhinta on voimassa kun paikkamaksu on
maksettu viimeistään 14 vrk ennen ko. markkinoita laskun eräpäivänä. Sen jälkeen ja paikanpäällä
maksettaessa on voimassa automaattisesti aina normaalihinta.

VALITSE LASKUTUSTAPA:
SÄÄSTÖHINTA eli KERTALASKUTUS
ETUHINTA ( lasku tulee noin kuukausi ennen markkinoita )
Myyntipaikan sijaintitoive (paikkanumero / numerot)?
________________________________________________________________________
*** ETUSIJA ON NIILLÄ YRITTÄJILLÄ, JOTKA VUOKRAAVAT SAMAN PAIKAN KOKO VUODEKSI
KERRALLAAN. Vuonna 2020 vakituisen paikan lunastaneille pyritään tarjoamaan vanhaa paikkaa. ***

Sähköntarve: (ilmoitettava ehdottomasti)
Vaihtoehdot: 220V 1x16A, _____

380V 3x16A, ______

380V 3x32A, ______

Tämän vuokrauslomakkeen allekirjoittamalla sitoutuu samalla noudattamaan kaikkia
järjestäjän antamia ohjeita ja korvaamaan niiden rikkomisesta mahdollisesti seuraavat
kustannukset.
Huom! Varaus on sitova ja varattuja markkinapaikkoja ei lunasteta takaisin.
Kaikki varatut paikat laskutetaan tämän lomakkeen merkintöjen mukaisesti!
Järjestäjä pidättää oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä hakemuksia.
Vakuutan oikeiksi edellä olevat tiedot.
Paikka: _______________________

Päivämäärä: __________________________

Allekirjoitus: ____________________________________

PALAUTTAKAA LOMAKE HUOLELLISESTI TÄYTETTYNÄ

POSTITSE, SÄHKÖPOSTILLA TAI FAXILLA. YHTEYSTIEDOT ALLA:
TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy / Markkinaperinteen tuki
PL 58 , 29201 Harjavalta
Puh. +358 20 749 8700 | Fax +358 20 749 8701
sähköposti: mpt@markkina.net | kotisivut: www.markkina.net
Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Helsingin kaupungin Tukkutori ja
TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy / Markkinaperinteen tuki

