
JA Nee

2,50 4,00

Sub

25,00 30,00

Sub

Borg

JA Nee

2,50 4,00

Sub

25,00 30,00

Sub

Borg

JA Nee

2,50 4,00

Sub

25,00 30,00

Sub

Borg

Blad 1

Totalen

Aantal kramen (vul aantal in )

Prijs per kraam (afhankelijk van lid zijn)

Aantal kramen (vul aantal in )

Prijs per kraam (afhankelijk van lid zijn)

Grondplek vanaf 4 meter (vul aantal meters in)

Meter prijs (afhankelijk van lid zijn)

Totaal te betalen voor markt 12 september 2020

Sub totaal (aantal x prijs)

5,00

Totaal te betalen voor markt 18 juli 2020

Lid van de Wijkvereniging Totalen

Grondplek vanaf 4 meter (vul aantal meters in)

Meter prijs (afhankelijk van lid zijn)

Sub totaal (meters x prijs)

Reserveren markt 12 september 2020.

Prijs per kraam (afhankelijk van lid zijn)

Sub totaal (aantal x prijs)

5,00

Achternaam

Voornaam

Adres

Woonplaats

E-mail:

Reserveren markt 18 juli 2020.

Lid van de Wijkvereniging

Nieuw is dat er vanaf nu ook mogelijk is om kramen te huren. 

Sub totaal (meters x prijs)

Tel. Nr.

Grondplek vanaf 4 meter (vul aantal meters in)

Lid van de Wijkvereniging Totalen

Sub totaal (aantal x prijs)

5,00

Bij meters vanaf 4 meter invullen. Meer mag wel minder niet. Meterprijs afhankelijk van lidmaatschap.

Kosten voor leden zijn € 25,00 en voor niet leden € 30,00 per kraam.

Totaal te betalen voor markt 6 juni 2020

Reserveren markt 6 juni 2020.

Sub totaal (meters x prijs)

Meter prijs (afhankelijk van lid zijn)

Inschrijfformulier voor buitenmarkten Wijkvereniging Stadsdennen & Frankijk in Harderwijk 2020.

Borg ontvangt u terug na afloop van de markt als alles is opgeruimd en meegenomen. Vanaf 16.00 uur.

Postcode

Huisnr.

Aantal kramen (vul aantal in )

Kosten voor huren van de meters is voor leden € 2,50 en voor niet-leden € 4,00 per meter.

Minimale afname is 4 meter.  Meer mag wel minder niet.  Borg is per markt € 5,00.



Het bedrag kunt u overmaken op Rabobank NL 58 RABO 0387 7669 87  of ING bank NL 43 INGB 0001 9820 23

T.n.v. de Wijkvereniging Stadsdennen en duidelijk vermelden dat het om de buitenmarkten gaat. 

Graag wel de datum van de markt vermelden. Ook uw naam vermelden zoals het opgegeven is!!!!!!!!

Na ontvangst van uw inschrijfformulier en de betaling zal u een bewijs van inschrijving toegestuurd 

krijgen. Deze moet u op de dag van de buitenmarkten laten zien aan de organisatie

als daarom gevraagd wordt. Deze worden gestuurd zodra alles binnen is.

Als wij een van beiden niet van u ontvangen, heeft u geen plek op de buitenmarkt!!!!!

Hieronder kunt u uw handtekening zetten. Op deze manier gaat u accoord met de voorwaarden zoals 

die in de begeleidende brief mee gestuurd zijn en door u zullen nageleefd worden.

 Mocht u toch niet aan deze voorwaarden voldoen dan kan de organisatie

niet door u aansprakelijk gesteld worden. De gevolgen zijn voor u zelf. Alleen ondertekende 

formulieren worden behandeld.

Ook kunt u terecht voor vragen en info op 

de website en de e-mail: Facebook: 

Website: www.wijkstadsdennen.nl www.facebook.com/wvstadsdennen

E-mail: info@wijkstadsdennen.nl

Twiiter:

www.twitter.com/wvstadsdennen

Volg ons ook om op de hoogte te blijven.

Aanmelden kan ook digitaal

kijk op de website!Harderwijk.

Handteking voor accoord:

Tel: 06-14403745.

T. Goosen

Geitekamp 25  3848 AK.

Totaal over te maken

eerste pagina.

Voor info en opsturen van het formulier:

Wijkvereniging heeft ook facebook en twitter!

U kunt het geld ook afgeven op het onderstaande adres.

U ontvangt dan een inschrijfnummer zodra alles binnen is.

Zorg ervoor dat het geld op tijd binnen is op de rekening van de wijkvereniging.

Totaal bedrag    18-07-2020

Totaal bedrag     12-9-2020

Het totaalbedrag van de desbetreffende maand kunt u in de totaaltabel zetten met

behulp van de kleur die erbij hoort.

Hieronder kunt u de bedragen neerzetten in de kolom welke overeenkomt met de kleur op de

Totaal te betalen zo snel mogelijk:

Totaal bedrag   6-06-2020

http://www.facebook.com/wvstadsdennen
http://www.twitter.com/wvstadsdennen

