Inschrijfformulier Altijd Jarig Sinterkerst markt
Naam bedrijf (of de naam waaronder je genoemd wil worden op de website)
Omschrijving van jouw producten en/of bedrijf

KvK nummer (indien van toepassing)
contactpersoon
telefoonnummer
Adres

Postcode
Plaats
E-mail adres

Website

Wat wil je huren?
0 • 1 Tafel 90 x 120 cm = € 17,50
0 • 1 tafel 90 x 120 cm met stroom = € 22,50
Reglement:
Je deelname wordt na betaling bevestigd. Betaling graag binnen 2 weken na de
ontvangst van de factuur, en uiterlijk twee weken voor aanvang van de markt.
De betalingstermijn staat ook op de factuur. Je gaat met het ondertekenen van dit
formulier ermee akkoord om van 12.30 tot 17.30 uur je tafel ‘open’ en bemand te
houden. Na 11 november is het niet meer mogelijk de deelname te annuleren of
geld terug te krijgen i.v.m. de dan al gemaakte kosten.
> Datum en handtekening standhouder:

Bij vragen kan je contact opnemen met:
Nathalie van Bergen
altijdjarig@hotmail.com
tel: 06 30329065
Het bedrag (inclusief de kosten voor stroom als je dat nodig hebt) graag
overmaken op bankrekening NL88ABNA0587756411 t.n.v. Nathalie van Bergen
te Haren. Graag de naam van je bedrijf en het factuurnummer vermelden bij de
omschrijving. Let op! Het is handig om te betalen NADAT je de factuur hebt
ontvangen. Die ontvang je zo snel mogelijk als je dit inschrijfformulier hebt
opgestuurd.
Als deelnemer van de markt krijg je een link op www.altijd-jarig.nl en uiteraard een
vermelding op facebook. Het zou leuk zijn als je ook een link of vermelding doet op
jouw pagina(s) zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Wil je zelf ook
posters/flyers om te verspreiden? Stuur dan even een mailtje met je adres, dan
stuur ik ze naar je op.
Het inschrijfformulier graag opsturen of mailen naar:
Nathalie van Bergen
kerklaan 30 D
9751 NN Haren
altijdjarig@hotmail.com

