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Nederland

-

Gsm 0031 633 909 444

woensdag 21 november 2018
onderwerp: update programma 2019

Geachte heer/mevrouw,
Er is een markt bijgekomen in Kloosterzande. (zondag 7 juli 2019) Volksdansen, een
dweilband en nog vele attracties op die zondag.
Het is te vergelijken met de markt in St. Jansteen waar ook plm. 100 kramen staan.
De prijs is ook ongeveer hetzelfde.
Het programma met data, prijs etc. en Inschrijfformulier voor 2019 staat op de website:
www.marktservice.org
Het Inschrijfformulier kunt u het uitprinten, invullen en een kopie of scan mailen
naar info@marktservice.org
Degenen die al ingeschreven hebben voor de andere markten hoeven niet opnieuw
alles in te vullen, maar alleen nog aan te geven als zij Kloosterzande willen markten.

Met vriendelijk groeten
namens Marktservice, J.C. Pattenier

Op het volgende blad ook nog een Inschrijfformulier

BTW nr. NL 0428.63.533.B01 - KvK nr. 2013.5840

Tabel 1

PLAATS

2019

TIJD

St. Jansteen jaarmarkt

za.

09 mrt. 10 - 16 uur

Breskens paasmarkt

ma.

22 april 10 - 17 uur

Breskens pinkstermarkt

ma.

10 juni

10 - 17 uur

za.

29 juni

10 - 19 uur

zon.

30 juni

12 - 18 uur

Kloosterzande

zon.

07 juli

10 - 17 uur

IJzendijke folkr. dag

zat.

20 juli

09 - 17 uur

Breskens jaarmarkt

ma.

29 juli

10 -17 uur

Terneuzen Havendagen

Aantal

Meters

kramen

grondplaats

Naam:

_______________________________________________

Adres:

_______________________________________________

Postcode:

_____________________ Woonplaats: _____________________________________

Gsm/tel.nr.:

________________________________________________

Branche:

________________________________________________

E-mail adres:

_____________________________________________________________________

Aanwezig in kraam : gasfles ja/nee
Kamer van Koophandel nr.

stroom nodig ja/nee

__________________________________

____________________________________________________________________________________
Machtiging
Naam rekeninghouder: ________________________________________________________
Woonplaats:

________________________________________________________

Iban-Rekening nr.:

________________________________________________________

Bovenstaande ondernemer geeft hierbij toestemming om het marktgeld 2 weken voor de te houden
markt van zijn/haar bank/girorekening te incasseren.
Bij niet akkoord kunt u het bedrag terug laten storten. Op de markt ontvangt u een factuur dat u betaald
heeft.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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