INSCHRIJFFORMULIER STANDHOUDERS
HALLOWEENFAIR WEST-FRIESLAND 2016
“CAMPING DE GOUWE STEK”
DE GOUW 11 - BOVENKARSPEL
(BLOTE VOETENPAD)
15 & 16 OKTOBER 2016
Naam*:

Naam bedrijf / winkel:

Kamer van Koophandelnr:

Contactpersoon*:

Adres*:

Postcode en woonplaats* (Land, indien buiten NL):
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Telefoon*:

E-mail*:

Website:

Beschrijving van de te verkopen producten*:

Deze editie houden wij nieuwe openingstijden aan:
15 oktober 12 uur tot 21:00 uur
16 oktober 12 uur tot 18:00 uur
Ik wil graag het volgende reserveren*:
Voor 15 en 16 oktober
1 Marktkraam 4 meter x 1 => € 70
2 Marktkramen 4 meter x 1 meter => € 140
Marktkraam 2 meter x 1 meter => € 40
Party tent 3 meter x 3 meter=> € 150 *uitsluitend bij 2 dagen
Grondplaats per m² => Voor 2 dagen € 22 per m2
Hoeveel m² in totaal:
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Voor 15 oktober 12:00 uur – 21:00 uur
Marktkraam 4 meter x 1 meter => € 40
Marktkraam 2 meter x 1 meter => € 30
Grondplaats per m² => € 12 per m2
Hoeveel marktkramen of m² in totaal:

Voor 16 oktober 12:00 uur – 18:00 uur
Marktkraam 4 meter x 1 meter => € 40
Marktkraam 2 meter x 1 meter => € 30
Grondplaats per m² = € 12 per m2

Hoeveel m² in totaal:

1 x stroomaansluting => 15 en 16 oktober € 10
1 x stroomaansluting => 15 oktober € 7,50
1 x stroomaansluting => 16 oktober € 7,50
Ik wil graag de hele dag onbeperkt thee of koffie drinken
Elke standhouder krijgt van ons per dag 2 bonnen voor een lekker bakje koffie
of thee. Wilt u meer drinken, dan kunt u voor een klein bedrag extra de hele
dag drinken halen. (max. 2 pers. per stand)
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Ik wil graag op 15 en 16 oktober onbeperkt thee of koffie drinken
Ja, graag voor 1 persoon € 5
Ja, graag voor 2 personen € 10
Nee, dank je

Ik wil graag alleen op 15 oktober onbeperkt thee of koffie drinken
Ja, graag voor 1 persoon €3
Ja, graag voor 1 persoon € 6
Nee, dank je
Ik wil graag alleen op 16 oktober onbeperkt thee of koffie drinken
Ja, graag voor 1 persoon € 3
Ja, graag voor 2 personen € 6
Nee, dank je
Vragen, opmerkingen of verzoeken:
Van de factuur dient 50% binnen een maand na de factuurdatum betaald te
zijn, de rest uiterlijk 15 augustus 2016. Dat is 2 voor het evenement.
* Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
Gelieve de helft van het factuur binnen 2 weken na ontvangst te voldoen. Doe
je dit niet, dan kunnen wij je inschrijving laten vervallen met behoud van recht
op betaling factuur. Na volledige betaling van deze factuur wordt je stand naam
op Halloweenfair-westfriesland.nl gepubliceerd.
Indien je het gehele facuurbedrag voor 31 januari 2016 hebt voldaan,
ding je mee in de loting voor 1 gratis kraam- c.q. standhoudersplaats.
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De organisatie houdt zich voor uw aanvraag te kunnen weigeren, om exact
dubbele product/dienstaanbod te voorkomen of als uw product/dienst echt niet
bij het thema past. Als u twijfelt kunt u gerust even contact met ons opnemen.
06-12949547 Widia (Voorzitter) of info@halloweenfair-westfriesland.nl of
stecwf@gmail.com
Wij willen verder uw gegevens gebruiken voor een aantal PR-zaken. Hiervoor
gebruiken wij de gegevens van uw inschrijfformulier. Heeft u hiertegen
bezwaar?
Ja
Nee

*Bij inlevering van dit formulier ga ik akkoord met de algemene standhouder reglementen, als verm
Datum

Plaats

Handtekening. (Zonder ondertekening is je inschrijving niet geldig!)

Graag dit formulier invullen EN ondertekenen en mailen of opsturen
naar: info@halloweenfair-westfriesland.nl of info@stecwf.nl
Halloweenfair West-Friesland
T.a.v. Stec WF / Widia de Jong-Baldewsing
Violenstraat 17, 1602 XS Enkhuizen
06-12949547
Halloweenfair-Westfriesland.nl
Stecwf.nl
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