Invullen met blokletters A.U.B.
HIERMEE RESERVEER IK EEN KRAAM TIJDENS DE PAARDENMARKT-BRADERIE OP WOENSDAG 27 JUNI 2018

Datum : ___________________

Aantal kramen: ____

Aantal meters: ____

Kraamhuur : € 59,- per kraam van 4 meter met achterzeil
Grondplaats : € 14,75 per meter

Naam :_________________________________________
Adres: _________________________________________
Postcode: ___________
Woonplaats:_____________________________________
Koopwaar: ______________________________________
Telefoon :_______________________________________

Handtekening :___________________________________

Stuur dit formulier op naar onze postbus, dan ontvangt u van ons binnenkort een factuur met uw inschrijfnummer.
Postbus 9010
3007 AA Rotterdam
E-mail: info@paardenmarktoudijsselmonde.nl


Uw betaling is tevens uw bevestiging van deelname



Betalingen zonder inschrijfnummer worden niet geaccepteerd!



Let op! U dient zelf voor stroom zorg te dragen, dit is niet in de kraam aanwezig

De openingstijd van de markt – braderie voor bezoekers is van 07.00 uur tot 17.00 uur
Wij danken U voor Uw aanvraag!

Rotterdam, 2018
Geachte Heer/Mevrouw,
Betreft: Braderie op woensdag 27 juni 2018

De braderie vindt plaats aan de Bovenstraat/Koninginneweg/Kasteelweg/Cranendonckweg
gelegen naast de Van Brienenoordbrug, te Rotterdam-Oud IJsselmonde.

MARKT REGELEMENT:


Aanvang kraam inruimen 06.00 uur, na 09.00 uur worden geen wagens meer op de braderie toegelaten.



In verband met beperkte plaatsruimte kunnen geen wagens achter de kraam geplaatst worden.



Kraamhuur: € 59,- per kraam van 4 meter met achterzeil.



Grondplaats: € 14,75 per meter.



U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.



De organisatie heeft het recht de al uit gegeven plaatsen alsnog te wijzigen.



Deelname aan de braderie is voor eigen risico, de organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk
worden gesteld voor schade en/of letsel..



U dient ten alle tijden te voldoen aan de vigerende wettelijke bepalingen.



U dient de stand plaats achter te laten zoals u deze heeft aangetroffen.



Mocht u met koopwaar aankomen die niet is aangemeld, dan kunnen wij u de toegang weigeren!



U dient zelf voor stroom zorg te dragen, dit is niet in de kraam aanwezig.



Betaling van huur dient vóór 1 juni 2017 plaats te vinden.



Betaling op de markt wordt niet geaccepteerd.



Bij betaling uw inschrijfnummer vermelden.



Indien op boven genoemde datum uw betaling niet binnen is , vervalt uw plaats en kan geen toegang
tot de braderie meer worden verkregen.

Graag tot ziens op woensdag 27 juni 2018
W. Hoogerdijk,
Marktmeester.

