Kiwo evenementen
Deelname formulier.

Izermieden 1, 9284 XJ Augustinusga tel.0512-351668 (20-22u.)
www.kiwomarkten.nl email:sierdwouda@hotmail.com
K.v.K.nr. 01054617.

Marktlijst 2019.

Braderieën en Vlomarkten.(Alleen voor onderstaande markten)

(Nieuwe aanvraag? Eerst bellen i.v.m. branche-bescherming!!!)
Uw gegevens

Exacte omschrijving van uw goederen (verplicht)

Naam
Adres
Postcode

K.v.K. nr wel/geen

Plaats

Handtekening (verplicht)

Tel

E-mail adres

(Aankruisen wat van toepassing is)

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag Braderie-Vlomarkt. Buitenpost de Topper!!!
Concoursterrein. Inruimen 7.00 -09.30 uur. markt 10.00 - 17.00 uur 20.000 bez. m +
x kraam
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag Braderie - Vlomarkt Buitenpost Concoursterrein
Inruimen 7.00 - 09.30 uur. markt 10.00 -17.00 uur. 20.000 bez. Topdrukte
m+
x kraam
Zaterdag 29 juni Jaarmarkt +Vlomarkt Surhuisterveen Centrum Topdrukte
talentenpodia met diverse dans/muziek optredens
Inruimen 8.00 -10.00 uur. markt 10.00 -17.00 uur.
m+

x kraam

Zaterdag 6 juli Jaarmarkt + Vlomarkt Centrum Sint Nicolaasga + grote Oldtimershow!
Inruimen 8.00 uur - 9.30 uur markt 10.00 uur - 17.00 uur. Topdrukte
m+
x kraam
Dinsdag 30 juli Braderie-Vlomarkt Surhuisterveen Centrum tijdens de Profwielerronde
25.000 bezoekers!! Inruimen 9.00 -11.00 uur. markt.12.00 -21.00 uur. Topdrukte m+
x kraam
Woensdag 7 augustus Jaarmarkt - Braderie- Centrum Buitenpost tijdens de Feestweek
en het jaarlijks Paardenconcours. Duizenden bezoekers Topdrukte
Inruimen 7.00 -10.00 uur. markt.10.00 -17.00 uur.
m+
x kraam
Stroom beslist op aanvraag en melden( tegen kostprijs.)

wel / geen stroom nodig.

Opmerkingen / bijzonderheden:

Prijzen Braderie grondpl. 5m 27,50,-euro. Losse extra meters 5,50 euro.Kraamkosten 17,50 euro.
Opgelet! Een braderie grondplaats 5m x2,5m + kraam 4x1m(+zeil) = 45,- euro. Prijzen incl. b.t.w.
Prijzen Vlomarkt.grondpl.5m 15,-euro Losse extra meters 3,-euro.Kraamkosten 17,50 euro.
Opgelet! Een Vlomarkt grondplaats 5mx2,5m +kraam 4x1m(+zeil) = 32,50 euro.
**Bovengenoemde markten dienen uitsluitend VOORAF betaald te zijn. Voorkom afmelding!
Op de marktdag zelf wordt op de braderie geen marktgeld opgehaald! Bij niet tijdige retourzending en betaling
voor de markt wordt helaas uw (vaste) plaats vrijgegeven. Het Deelname-formulier beslist per direct retour (verzending per post of mail)
Let op het volgende t.a.v. de betaling!
*Geboekte markten in mei dienen voor 1 april betaald te zijn.
*Geboekte markten in juni dienen voor 1 mei betaald te zijn,
*Geboekte markten in juli en augustus dienen beslist voor 1 juni te zijn voldaan.
**ATTENTIE! Indien u een geboekte markt zowel schriftelijk als mondeling weer afmeldt, dient u het volledige standgeld toch te voldoen!
SCHRIJF NIET KLAKKELOOS IN! Betaling uitsluitend via NL62INGB0000886454 t.n.v. S.J. Wouda Augustinusga met vermelding
van de betreffende markt(en)+ datum.(data). De standhuur is inclusief 21% B.T.W.
Bij te late betaling volgt helaas 10,- euro verhoging van het standgeld en/of uitschrijving!!
OPGELET! Maak een kopie van dit blad voor uw administratie! *VRAGEN ?
Vanaf dinsdag t/m vrijdag zijn we ‘s avonds bereikbaar tussen 20-22 uur. tel 0512-351668.

