Kunst-, antiek- en rommelmarkt in Hoog-Keppel
Ook dit jaar wil de Evenementencommissie van voetbalvereniging HC ’03, met goedkeuring van de gemeente
Bronckhorst, een groots opgezette kunst-, antiek- en rommelmarkt organiseren op Hemelvaartsdag 30 mei 2019. Dit
jaar wordt de markt voor de 43e keer gehouden.
De markt vindt net als voorgaande jaren plaats op en rond het dorpsplein van Hoog-Keppel, aan de Burg. Vrijlandweg en
aan de Monumentenweg, van ‘s morgens 09.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur.

Aanmelden
Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid u in te schrijven voor de markt. Wij accepteren uw inschrijving als u aan
de volgende voorwaarden heeft voldaan:
1.

2.

Uiterlijk 21 april 2019 is het plaatsgeld bijgeschreven op rekeningnummer NL58 ABNA 0936 2723 25
t.n.v. Evenementencommissie v.v. HC ’03, bij de ABN AMRO Bank te Doetinchem.
Vóór 21 april 2019 heeft u het bijgesloten inschrijfformulier volledig ingevuld aan ons retour gestuurd.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor een grondplaats bedraagt:
- voor particuliere inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel
- voor particuliere inwoners buiten Drempt, Hummelo en Keppel

€ 27,50
€ 45,00

Het inschrijfgeld voor een standplaats met kraam en zeil bedraagt:
- voor particuliere inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel
- voor particuliere inwoners buiten Drempt, Hummelo en Keppel

€ 40,00
€ 60,00

Voor andere plaatsen die verband houden met onder andere verkoop van etenswaren of amusementszaken hanteren
wij een afwijkend tarief en maken we prijsafspraken met de organisatie.

Toewijzing
Net als voorgaande jaren wijst de Evenementencommissie de standplaatsen vooraf toe. Om zeker te zijn van een
verkoopplek, vragen wij u dus vóór 21 april 2019 te reageren. Inschrijving na 21 april is op basis van beschikbaarheid.
Als u aan beide hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan, ontvangt u omstreeks 7 mei 2019 een bevestiging
welke standplaats aan u is toegewezen. Met standhouders die al jaren een plaats op onze markt innemen, proberen we
zoveel mogelijk rekening te houden met de ingenomen plaatsen van voorgaande jaren.

Contact
Heeft nu nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rommelmarkt.hoogkeppel@gmail.com.
Meer informatie over onze voetbalvereniging vindt u op www.hc-03.nl.
Wij hopen u op Hemelvaartsdag (wederom) te mogen begroeten,

Evenementencommissie v.v. HC ’03

Inschrijfformulier (svp terugsturen voor 21 april 2019)
Ondergetekende
De heer/mevrouw:

_______________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________

Postcode en woonplaats:

_______________________________________________

Telefoonnummer:

_______________________________________________

E-mailadres:

_______________________________________________

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing):

____________________

Reservering
Ondergetekende wil deelnemen aan de kunst-, antiek- en rommelmarkt op Hemelvaartsdag
30 mei 2019 in Hoog Keppel en reserveert:
…….. grondplaats(en) (vul aantal in)
……. standplaats(en) inclusief kraam en zeil (vul aantal in)
Het totaalbedrag dat wordt overgemaakt (zie tarief op de uitnodiging) is €…………….
(s.v.p. vóór 21 april 2019 overmaken op rekeningnummer NL58 ABNA 0936 2723 25 t.n.v. EC HC ’03)

Omschrijving
Wilt u hieronder een korte, maar duidelijke omschrijving geven van de artikelen die u aanbiedt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Eventuele bijzonderheden:______________________________________________________________

Plaats:

-------------------------

Datum:

-----------------------------------

Handtekening:

-------------------------------------------------

Dit formulier svp voor 21 april 2019 e-mailen naar rommelmarkt.hoogkeppel@gmail.com
of per post sturen naar het correspondentieadres:
Evenementencommissie v.v. HC ’03, p/a Kerkstraat 15, 6996 AE Drempt

