SLEGS VIR KANTOOR GEBRUIK:

DATUM ONTVANG:

KWIT. NO.:

VERW. NO.:

KUNSKWARTIER AANSOEK
8 – 15 APRIL 2017
SLUITINGSDATUM: 30 NOV. 2016
ADMIN.-FOOI BETAALBAAR: R300
Fisiese adres
Seppie Greeff Gebou
Voortrekkerweg
Oudtshoorn

Posadres
Posbus 1341
Oudtshoorn
6620

Tel: 044 203 8600
Faks: 086 617 9498
E-pos: francisca@kunste.org.za
www.kknk.co.za

KONTAKBESONDERHEDE VAN EIENAAR
Naam van uitstalling:
Posadres:
Fisiese adres:
Besonderhede van Kontakpersoon: (Die kontakpersoon dien as skakel tussen jou uitstalling en die KKNK en moet maklik bereikbaar en in staat wees om
besluite te neem. Die KKNK kommunikeer elektronies en daarom sal dit sake bespoedig as die kontakpersoon oor ŉ e-posadres of faksnommer beskik.)
Naam:

Tel:

Van:

Faks:

ID-Nommer:

Selfoon:

E-pos:
Stal jy uit as individu of besigheid uit?

Individu

Besigheid

Indien dit ŉ besigheid is voltooi asb:
Naam van besigheid:
Tipe besigheid:

Eenmansaak

BK.

Noem Ander:

MPY.

Artikel 21

Trust

BTW-no.:

Ander

Reg. nr:

BESONDERHEDE VAN UITSTALLING
Dui aan by watter KKNK feeste jy al uitgestal het:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

N.V.T.

Indien jy al voorheen by die KKNK uitgestal, lys dit asb. hier:

Name van die kunstenaar/s wie se werk uitgestal word:
Kunstenaar naam en van:
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Tipe werk:
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Parafeer

KLASSIFIKASIE VAN PERSEEL
Watter perseel verkies jy? Merk jou keuse met ’n kruisie
Beskrywing van Perseel
Kleur van mure asook vloerbedekking

Prys vir tydperk

Kantoor spasie
Mure: Wit
Vloer: Hout en Mat

R 37 950

Buite onder
dak: 9x2m
Buite: 1.2x9m

Gedeelte van stoep area
Mure: Wit
Vloer: Rooi sementvloer

R 13 950

Baron van Reedestraat 21

Binne: 15m²

Vertrek in gebou
Mure: Lig room
Vloer: Hout

R 12 650

Jazu Hair

Baron van Reedestraat

8x10m

Winkel spasie
Mure: Wit en Sement
Vloer: Teëls

R 32 200

Lorna Jasmine Design

Baron van Reedestraat

Winkel spasie
Mure: Wit
Vloer: Teëls

Sal bevestig
word

Perseel

Adres

Grootte

Bernard’s Taphuis A

Baron van Reedestraat 10A

Bernard’s Taphuis Gebou B

Baron van Reedestraat 10A

Deo Volente Gebou E

Jou
Keuse

Indien enige van die bogenoemde persele nie geskik is vir jou nie; kontak ons gerus met jou behoefte en ons soek of onderhandel verder.
WEBBLAD, FEESGIDS EN PROJEKPAMFLET
Verskaf asb. die presiese besonderhede soos dit gepubliseer moet word (besonderhede word in die taal van jou voorkeur geplaas):
Naam van uitstalling:
Web adres of kontaknommer:
Handelsure tydens die fees:
Kort beskrywing van 25 woorde: (Drukskrif)

Alle aansoekers moet die aansoekvorm onderteken. Vorms wat nie onderteken is nie, kan nie vir keuring oorweeg word nie. Ek verklaar dat alle
inligting soos hierbo verstrek, juis en korrek is. Ek onderneem om alle vereiste sertifikate, betalingsbewyse vir die adminfooi, afdruk van my ID, bewys
van adres en CD saam met my ondertekende aansoek in te dien. Indien my aansoek suksesvol is, onderneem ek ook om my lokaalhuur en die koste
van addisionele dienste teen 10 Feb. 2017 te betaal en die bewys daarvan aan die Verkoopskoördineerder by 086 617 9498 te faks. Deur die
ondertekening hiervan bevestig ek dat ek behoorlik gemagtig en gevolmag is om die aansoekvorm te teken. Ek, die ondergetekende, verbind myself as
borg en medehoofskuldenaar ten opsigte van die nakoming van die verpligtinge hierin. Ek stem toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof Oudtshoorn
vir enige regsgeding wat hieruit mag voortspruit.

HANDTEKENING
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NAAM EN VAN IN DRUKSKRIF
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DATUM

Parafeer

KONTROLELYS (VIR JOU EIE GEBRUIK) Maak seker dat al die nodige dokumente aangeheg is.
Is jou aansoek volledig voltooi en onderteken? (Maak seker jy het ook elke bladsy geparafeer)
Het jy jou adminfooi van R300 betaal en jou bewys van betaling aangeheg?
Het jy visuele material van jou uitstallings ingesluit?
Het jy ‘n bewys van jou adres ingesluit?
Het jy ‘n afskrif van jou ID-dokument ingesluit?
Het jy ’n afskrif gemaak van die aansoekvorm vir jou eie gebruik?
ADRES VIR AFLEWERING

NAVRAE

Geen gefaksde aansoekvorms sal oorweeg word nie. E-pos, pos of koerier jou
aansoekvorm na:

Rig jou navrae gedurende kantoorure aan:

Pos:
KKNK Kunskwartier
Posbus 1341
Oudtshoorn
6620
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Koerier:
KKNK Kunskwartier
3de Vloer, Seppie Greeff Gebou,
Voortrekkerweg, Oudtshoorn
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Francisca Deck
Verkoopdskoördineerder
Tel: 044 203 8613
Faks: 086 617 9498
E-pos: francisca@kunste.org.za

Parafeer

Terme en Voorwaardes
AANSOEKE

Lees alle inligting sorgvuldig deur en onderteken die aansoekvorm op elke bladsy. Sonder ŉ handtekening op
elke bladsy, sal jou aansoek as onvolledig beskou word.

Maak ŉ afskrif van jou voltooide vorm vir jou eie gebruik.

Dien jou aansoek betyds in voor of op die sluitingsdatum 30 Nov. 2016.

’n Nie-terugbetaalbare adminfooi van R300 (BTW ingesluit) is per aansoek betaalbaar. Geen aansoek sal verwerk
word indien die adminfooi nie betaal is nie en die bewys van betaling nie aangeheg is nie.

Aansoekvorms kan ge-e-pos word andersins moet dit gepos of afgelewer word. Geen aansoeke per faks sal
verwerk word nie.
Heg aan by jou aansoek:

’n CD met hoë resolusie foto’s van jou werk as jy die pos andersins epos asb. ’n hoë resolusie foto vir ons. Dit sal
deur die KKNK gebruik word vir die bemarking van jou uitstalling.

Afskrif van jou identiteitsdokument.

Bewys van adres, Bv. Munisipale rekening, klere rekening ens.

Bewys van betaling (R300) betaal.
VOORWAARDES VIR VERHURING

Die KKNK aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige vervalsing of wederregtelike gebruik van enige kunswerke
nie. Dit is die verantwoordelikheid van uitstallers om te sorg dat hulle binne die reg handel.

Die uitstaller moet ’n breekskade deposito betaal, wat na afloop van die fees aan die uitstaller terugbetaal sal
word, indien daar geen verhalings is nie.

Die uitstaller sal sy huurgeld verbeur indien die lokaal voortydig ontruim word en geen huurgeld sal pro rata aan
die uitstaller terugbetaalbaar wees nie.

Die lokaal sal skoon en netjies aan die uitstaller oorhandig word en daar word van die uitstaller verwag om dit in
dieselfde toestand as waarin dit ontvang is, af te gee.

Enige skade wat gedurende die verhuringstydperk ontstaan en wat nie deur die uitstaller herstel word voor sy
vertrek nie, sal deur die verhuurder herstel word en die koste daarvan sal van die uitstaller se breekskade deposito
verhaal word.

Indien die uitstaller die lokaal nie ontruim binne die voorgeskrewe tye nie, sal pro rata berekende okkupasiehuur
betaalbaar wees, wat verhaal sal word van die uitstaller se breekskade deposito.

Die KKNK sal nie verantwoordelik wees vir enige skade wat die uitstaller mag ly nie en die uitstaller vrywaar die
KKNK ten opsigte van eise om skadevergoeding, tensy veroorsaak deur nalatige optrede deur die KKNK.

Die KKNK kan nie verantwoordelik gehou word vir verkope nie.
Deur ondertekening hiervan deur beide die uitstaller en die KKNK kom ’n ooreenkoms tot stand op die voorwaardes soos
hierin uiteengesit, welke ooreenkoms slegs skriftelik gewysig mag word na ondertekening deur beide partye.
Onderverhuring
Lokale mag nie onderverhuur word nie, maar verskillende uitstallers mag met die Verhuurder ooreenkom om ’n lokaal te
deel. Indien ’n lokaal gedeel word, moet elke uitstaller ’n aparte vorm invul. Dit sal die KKNK in staat stel om
bemarkingsondersteuning aan elke uitstaller te bied.
Aanmeld van probleme
Meld enige problem by Francisca Deck, Verkoopskoördineerder aan op 0442038613. Sy is direk in radioverbinding met
alle ondersteuningsdienste en kan al jou problem aanspreek.
Komplimente en klagtes
Die KKNK waardeer terugvoer en jy is ook welkom om enige komplimente of klagtes deur te gee aan die Verkoopskoördineerder. Alle terugvoer word vertroulik hanteer.
REGISTRASIE
Registrasie proses
Registrasie sal plaasvind op die 6 en 7 Apr. 2017 tussen 08:00 en 17:00, besonderhede van die venue sal nader aan
die tyd gegee word. Na registrasie mag jy opslaan op die 7 Apr. 2017 tot 21:00. By registrasie kry jy ’n inligtingspakket.
Terme en Voorwaardes
Alle uitstallers moet ŉ regsdokument met die terme en voorwaardes tydens registrasie onderteken en inhandig.
Intrek en uittrek
Die perseel is beskikbaar vanaf 08:00 op 7 Apr. 2017 en moet ontruim wees teen 13:00 op 16 Apr. 2017.
BETALINGS
Slegs betalings per direkte bankdeposito word aanvaar. Moet geen tjeks of kontant by jou aansoek insluit nie. Sluit wel
’n kopie van jou betaalbewys vir jou registrasiefooi in.
Deposito
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’n Deposito van 50% is binne 7 dae betaalbaar nadat jou lokaal aan jou toegeken het. Indien die betaling nie ontvang is
nie sal die spesifieke lokaal ongelukkig nie vir jou gereserveer kan word nie. Betaalbewyse moet gefaks word na: 086 617
9498, vir die aandag van Francisca Deck, Verkoopskoördineerder.
Bankbesonderhede
Alle verskuldigde gelde moet direk in die volgende bankrekening gedeponeer word: Bank: Absa; Rekeningnaam:
Kunste Onbeperk; Rekening #: 406 333 5414; Takkode: 632 005; Verwysing: Jou uitstalling se naam
Betaling van lokaal
Uitstallers moet die uitstaande bedrag voor of op die sperdatum op 10 Feb. 2017 betaal. Jy sal betyds ’n betalingsadvies
van die KKNK ontvang en die verwysingsnommer wat daarop verskyn, moet op die depositostrokie aangebring word.
Betaalbewyse moet gefaks word na: 086 617 9498, vir die aandag van Francisca Deck, Verkoopskoördineerder.
Breekskade
Jy moet ’n breekskade deposito van R1000 betaal. Hierdie bedrag sal addisioneel tot jou rekening ingesluit word en aan
jou terugbetaal word na afloop van die KKNK indien die lokaal wat jy gebruik het in dieselfde toestand agtergelaat word
as wat dit aan jou oorhandig is.
Laat betalings
Alle lokale wat nie voor of op 10 Feb. 2017 betaal is nie, word verbeur. Betalings wat na dié sperdatum ontvang word,
sal slegs op skriftelike versoek terugbetaal word en eers 30 dae nadat die versoek ontvang is en na verhaling van ‘n
adminfooi van 10%, plus BTW.
Kansellasiefooi
Indien jy jou lokaalhuur betaal het en binne 30 dae voor die aanvang van die fees (9 Mrt. 2017) kanselleer, word ’n
kansellasiefooi van 50% van die totale bedrag plus BTW teruggehou. Indien jy binne 21 dae voor die aanvang van die
fees (18 Mrt. 2017) kanselleer, word alle gelde verbeur. Versoeke om kansellasie moet skriftelik aan die
Verkoopskoördineerder voorgelê word, vir ’n beslissing deur KKNK Bestuur.
REIS EN VERBLYF
Uitstallers is vir hul eie reis- en verblyfreëlings verantwoordelik. Rig navrae aan: verblyf@kunste.org.za of tel 044 203
8600. Vir jou gerief sluit ons ’n verblyfbesprekingsvorm hierby in. Voltooi en faks dit aan 086 208 0143. Verblyf is vyf
dae na bespreking ten volle betaalbaar, maar sal volledig terugbetaal word indien jou aansoek onsuksesvol is.
FINANSIES EN PERSONEEL
Versekering
Uitstallers is vir hul eie versekering verantwoordelik.
Verkope
Uitstallers hanteer hul eie verkope van kunswerke en die KKNK neem geen kommissie daarop nie.
Krediet- en Debietkaartfasiliteite
Indien jy belangstel om ’n krediet- of debietkaartmasjien te bekom, kan jy dit direk by Theodora Moulotas van Absa by
tel. 071 493 3690 of 044 803 3096 of e-pos Theodora.moulotas@absa.co.za bestel. Die sperdatum vir bestellings is 28
Feb. 2017.
Personeel
Die KKNK het ’n personeel databasis wat tot die beskikking van uitstallers gestel word. Hierdie databasis bevat aansoeke
ontvang in die aanloop tot die 2017-fees. LET WEL: die KKNK kan jou net help met name en kontakbesonderhede van
moontlike personeel. Jy bly self verantwoordelik vir hul aanstelling en betaling, sowel as die nakoming van die bepalings
in die Arbeidswet. Die KKNK aanvaar geen verantwoordelikheid en/of eise wat hieruit mag voortspruit nie. Rig navrae
aan KKNK kantore by tel: 044 203 8600 of info@kknk.co.za.
Sekuriteit
Uitstallers is vir hul eie sekuriteit verantwoordelik. As jy sekuriteit benodig moet van die fees se amptelike sekuriteit
gebruik maak. Vir ’n kwotasie en verdere navraag, kontak die Logistieke department tel: 044 203 8600 of
logistiek@kunste.org.za
BEMARKINGSONDERSTEUNING
Die KKNK verskaf die volgende bemarkingsondersteuning aan jou uitstalling: in die Feesgids, op die KKNK se webblad
by www.kknk.co.za en op ’n pamflet met ’n kaart, wat al die deelnemende uitstallings aantoon. Die KKNK is ook
verantwoordelik vir die oprigting van ’n Kunskwartier-logo bord by die venue om die ligging van die uitstalling aan te dui.
Hierdie bord bly die eiendom van die KKNK en indien daar enige skade of verlies aan sodanige bord is, sal die koste
daarvan van jou breekskade deposito verhaal word.
Domicilium citandi
Jy, as aansoeker, kies hiermee as jou domicilium adres die fisiese adres soos aangedui op die aansoekvorm. Hierdie
adres kan gebruik word vir die betekening van alle prosesstukke en kennisgewings.
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VERBLYFBESPREKINGSVORM
8 – 15 April 2017
Naam en Van
Naam van stal
Posadres
Telefoon (Bedags)
Telefoon (Saans)
Selfoon nr
Faks nr
E-pos
ID nr
Datum van aankoms
Datum van vertrek
Aantal nagte
Pare

Enkel

Totaal

Aantal persone

Tipe Verblyf verlang

Skoolveld kampering

Koshuis

Gastehuis

Privaat huis

Privaat kamer in huis

Keuse 1
Keuse 2

Tel nr:

044 203 8600

Faks nr:

086 208 0143

E-pos:

verblyf@kunste.org.za
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....................................................................
Handtekening van aansoeke

