PASAR MALAM
HARDERWIJK
(Aantrekkelijke vroeg boek korting van 15% tot 1 mei 2018)
Organisatie: Stichting Pasar Malam Harderwijk

Sportcomplex De Sypel in Harderwijk, 20 & 21 oktober 2018
zaterdag 12.00 – 23.00 uur / zondag 12.00 – 20.00 uur
Ondergetekende neemt deel aan Pasar Malam Harderwijk
Naam bedrijf / stand:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-Mail:
Handelsreg. KvK:
met de volgende diensten/producten (exact vermelden; wat niet
wordt vermeld mag u niet verkopen):

Prijzen Marktkramen (voor de duur van de pasar):
O1 Marktkraam ca. 400x112 cm met boven luifel
Incl. elektra t.b.v. verlichting tot 500W
€
O 2 Marktkramen ca. 400x112cm met boven luifels
Incl. elektra t.b.v. verlichting 2 x 500 W
€
O 3 Marktkramen ca. 400x112 cm met boven luifels
Incl. elektra t.b.v. verlichting 4 x 500W
€
O 4 Marktkramen ca. 400x112 cm met boven luifels
Incl. elektra t.b.v. verlichting 4 x 500W
€

200,00
350,00
400,00
450,00

Meer dan 4 kramen in overleg met de organisatie.
Grondplaatsen in overleg met de organisatie.

(Extra) Electra aansluiting 16A-230V
€ 50,00
Max ca. 3500W. Prijs is per benodigde aansluiting!

…………………………….………………………..

Voorkeur 2:

………………………………………………………

Voorkeur 3:

………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………

Ondergetekende gaat tevens akkoord met de voorwaarden (*)
Handtekening:

Annulering
Annulering kan schriftelijk of per mail plaatsvinden. U krijgt
daarvoor een bevestiging als bewijs. Zie voor de kosten ons
reglement voor de standhouders, welke onlosmakelijk aan dit
document is verbonden.
Inschrijftermijn
De inschrijftermijn sluit op 12 oktober 2018 (het volledige
verschuldigde bedrag moet dan op de rekening van de Stichting
Pasar Malam Harderwijker zijn bijgeschreven).
Door ondertekening van dit formulier verklaart
ondergetekende zich bekend en akkoord met het reglement
en betalingsvoorwaarden als boven genoemd voor
standhouders op de Pasar Malam Harderwijk. Het reglement
is als bijlage aan dit inschrijfformulier toegevoegd.

Informatie deelnemers op de Pasar Malam Harderwijk
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u voor de Pasar Malam
Harderwijk een bevestiging met alle gegevens voor deelname aan
deze Pasar Malam Harderwijk 2018. Circa 2 weken voor aanvang
ontvangt u informatie over de definitieve plaats toewijzing.
Stichting Pasar Malam Harderwijk:
E:
royabels@PasarMalamHarderwijk.nl
M:
06-13 74 04 30
KvK:
64767965

………………………………………………………

Verzekering

Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet
inbegrepen. Wij adviseren u om een verzekering t.b.v. uw
eigendommen af te sluiten.
Kijk voor meer informatie:
www.PasarMalamHarderwijk.nl
www.IndischeHarderwijkers.nl
Sportcomplex De Sypel
Parkweg 4
3842 AD Harderwijk
T: (0341) 43 44 34

Wilt u gebruik maken van de geboden vroeg boek korting van
15%, dan dient uw aanmelding en betaling vòòr 1 mei 2018 bij
ons binnen te zijn. Bij tijdige ontvangst wordt deze korting aan
u bevestigd

Origineel ingevuld en ondertekend sturen naar:
Pasar Malam Harderwijk
Operettedreef 44
3845 DL Harderwijk

Voorkeur standplaatsnummer(s)
Voorkeur 1:

Het volledige verschuldigde bedrag voor de kraamhuur dient
uiterlijk op 01 oktober 2018 op de rekening van St. Pasar
Malam Harderwijk te zijn bijgeschreven.

(*)

Tarieven Extra Electra (bovenop de standaard 500W):


Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld (als deel van de kraamhuur) ad € 100,00
is heden overgemaakt op rekeningnummer
NL08 INGB 0007 6201 96 van Stichting Pasar Malam
Harderwijk, onder vermelding van:
Stand-huur Pasar Malam Harderwijk 2018.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

____________________________________________________________________
Extra bokken en planken kunt u bestellen en reserveren :
à € 2,50 per item.
… extra bokken (€ 2,50 per stuk)
Totaal € …….
… extra planken (€ 2,50 per stuk)
Totaal € …….
t.b.v. organisatie Pasar Malam Harderwijk
Factnr.
Standnr.

3-3-2018

Bevest.

