JAARMARKT LEMBEEK ZONDAG 21 OKTOBER 2018
INLICHTINGEN BETREFFENDE HET TARIEF.
PRIJZEN VOOR DE STANDHOUDERS.
Erkende Lembeekse verenigingen betalen 30 euro voor minimum 3 lopende meter en 10 euro extra
voor elke bijkomende meter.
Professionele marktkramers worden opgedeeld in 2 categorieën:
1. Alle eet- en drankkramen, -standen en –wagens met de verkoop van hamburgers, hotdogs, snacks,
pita, pizza, wok, loempia, wafels, pannenkoeken e.d. of dranken of cocktails voor directe consumptie,
betalen 10 euro per lopende meter bij betaling op voor 1 okt. OF 15 euro / lm ter plaatse.
2. Alle kramen die geen voeding of drank verkopen, of kramen die voeding voor niet-directe
consumptie verkopen zoals enkel snoep, mattentaarten, groenten en fruit, kaas of droge worst / salami
of dergelijke, betalen 4 euro per lopende meter bij betaling op voor 1 okt. OF 8 euro / lm ter plaatse.
Door het inschrijvingsformulier hieronder zo spoedig mogelijk terug te zenden naar:
VZW Lembeek Leeft: Poststraat 13 bus 2 te 1500 Halle of via mail naar lembeekleeft@gmail.com
Opgepast Limietdatum: 1 oktober 2018
Voor verdere inlichtingen e-mail :

LembeekLeeft@gmail.com

Enkel een officieel bankuittreksel is geldig als betalingsbewijs en geen enkel ander document.
Rek n°: BE48 7340 3368 9927
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam : .....................................................................................................................................
Adres : ........................................................................................te……….................................
E-mail adres: ……………………………………………………………………….…………………
Tel/GSM: ……………………………..…………
BTW nummer: ……………………………..…...
Aard te koop aangeboden goederen ...........................................................................................
Nr leurderskaart: .................................
Aanvraag voor een standplaats van ..............meter (op max 3m diep) x € ………. = ……………..€
Te storten op rekening nr BE48 7340 3368 9927 met vermelding Feestmarkt 2018.
De standplaatsen moeten achtergelaten worden zoals u ze gekregen hebt, dit zal gecontroleerd
worden bij uw vertrek (foto). Indien er vuil aanwezig is bent u daarvoor verantwoordelijk en zal er u een
boete van 50€ aangerekend worden voor opkuis.
Handtekening (verplicht) van de deelnemer voor inschrijving en akkoord met de toegewezen
standplaats en verklaart dat hij het marktreglement, in bijlage gevoegd, heeft ontvangen en
goedkeurd.
……………………………………………………………………

