Inschrijfformulier voor de Braderie op 21 mei 2017 te Princenhage
Firmanaam:

………………………………………………………………………………...

Naam en voorletters

…………………………………………….…………………………………..

Adres

…………………………………………………………...................................

Woonplaats + postcode: …………………………………………………………………………...........
Telefoonnummer(s):

………………………………………………………………………...............

E-mail adres:

…………………………………………………………………………………

Te verhandelen artikelen: ……….………….…………………………......................................................
(duidelijk omschrijven) ……………………………………………………............................................
Aantal kramen + bovenzeil à € 70,00 per stuk (van 4,0 meter)
Extra stroomvoorziening à € 7,50
Aantal grondplaatsen à € 55,00 per 4,0 meter

: ………………………
: ………………………
: ………………………

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij of opsturen naar: S.E.P., Haagsemarkt 20, 4813 BB Breda.
U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar onderstaand mailadres. Betaling van de kraam en/of
grondplaats (of meervoud hiervan) dient u VOORAF over te maken op bankrekeningnummer
NL03RABO0154535842 ten name van S.E.P., onder vermelding van uw opgegeven firmanaam. U heeft pas
gereserveerd als zowel het inschrijfformulier als de betaling in ons bezit zijn. Indien de aanvraag akkoord
bevonden wordt, wordt dit per mail aan u bevestigd. Enkele weken voor de braderie ontvangt u een brief met
daarin de details van uw deelname.
Regels bij deelname:
- Het opbouwen kan geschieden vanaf 07.00 uur, afhankelijk van de toegewezen plaats.
- Start van braderie is om 10.00 uur, hierna mag u niet meer het terrein oprijden.
- Tussen 9.30 uur en 17.00 uur geen auto’s meer op het braderieterrein.
- De sluitingstijd van de braderie is om 17.00 uur.
- U bent verplicht om uw plaats schoon achter te laten (wordt gecontroleerd!).
- Indien u extra stroomvoorziening nodig heeft, dient u dit van te voren aan te geven op dit formulier.
- S.E.P. is gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden.
Voor aanmelding of meer informatie: maikel@stichtingevenementenprincenhage.nl
Eenieder is zelf verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door zijn/haar kraam en of goederen.
Tevens dient u emballage of andere verpakkingen door u zelf te worden opgeruimd c.q. meegenomen na
afloop van de markt.
Datum:

………………………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager: …………………………..……………………………………………………

DIT FORMULIER DUIDELIJK IN BLOKLETTERS INVULLEN.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

