Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
P/a Merelstraat 1
5735 EV Aarle-Rixtel
Tel: 06-12609509 (Ruud Martens)
E-mail: Jaarmarktaarlerixtel@gmail.com
KvK nummer: 41090906

Betreft: Jaarmarkt Aarle-Rixtel, 21 mei 2020

Beste heer/ mevrouw,
Net zoals andere jaren hebben wij, Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel een begin gemaakt met de organisatie
van Dorpsfeesten 2020.
Ook dit jaar organiseren wij traditiegetrouw de jaarmarkt op Hemelvaartsdag; donderdag 21 mei 2020
Evenals voorgaande jaren streven wij naar een zo veelzijdig mogelijke invulling van de markt, hetgeen zowel
aantrekkelijk is voor u als voor de bezoekers van de markt.
Via dit schrijven kunt u zich inschrijven voor de Jaarmarkt 2020. Hiervoor gelden wel enkele spelregels.
•

Het antwoordformulier op de achterzijde van deze brief dient volledig ingevuld en geretourneerd te zijn
voor 31 maart 2020.

•

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met een daarbij behorende factuur.

•

De factuur dient betaald te zijn voor 14 april 2020

•

De markt duurt van: 11:00 uur tot 17:00 uur.

•

Vanaf 8:00 uur wordt door onze medewerkers uw plaats aan u toegewezen. Let op! Tot die tijd wordt u
niet toegelaten tot het marktterrein!

•

Verder willen wij u verzoeken voor het afvoeren van uw eigen afval zorg te dragen.

De huurprijzen voor de Jaarmarkt van 2020 zijn als volgt:
•
Voor de eerste kraam met zeil

€ 42,50

•

Voor de tweede kraam met zeil

€ 40,00

•

Voor de derde kraam en evt. opvolgende kramen

€ 37,50

•

Per strekkende meter grond plaats of eigen verkoopwagen:

€ 9,50

•

Extra plank (vooraf aan te geven in het formulier)

€ 3,00 per stuk

•

Extra balk (vooraf aan te geven in het formulier)

€ 1,75 per stuk

Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, neem
dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Ruud Martens
Marktmeester - Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Inschrijfformulier jaarmarkt Aarle-Rixtel 21 mei 2020:
Naam/ bedrijfsnaam:

...................................................................................................................

Adres:

...................................................................................................................

Postcode:

...................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................

Mobielnummer:

...................................................................................................................

E-mail:

...................................................................................................................

Geeft hiermee te kennen te willen deelnemen aan de jaarmarkt op; donderdag 21 mei 2020 te Aarle-Rixtel
Hieronder kunt u een aantal deelname keuzes aangeven:
•

Reserveert: …......... Kramen (eigen wagen achter de kraam: Ja/ Nee)

•

Heeft een eigen verkoopwagen van: ….................. M lang/ …................. M breed

•

Reserveert: …........................... strekkende m grond plaats (verkoop vanaf kleed of extra verkoopplaats
naast de eventuele kraam)

Eventuele extra's:
•

Extra plank: ….............stuk(s) (planken ’s morgens zelf af te halen bij uitgifte café Stout)

•

Extra balk: ….............. stuk(s) ( balken ’s morgens zelf af te halen bij uitgifte café Stout)

Vul 1 van bovenstaande opties in meerdere zijn ook mogelijk.
Graag onderstaande aan te geven:
•

Is een stille kramer/ standwerker

(Graag door halen/ invullen wat voor u van toepassing is)
Graag een zo duidelijk mogelijke omschrijving tot welke branche U behoort:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Eventuele opmerkingen:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Verklaart met ondertekening bekend te zijn met de spelregels welke gelden voor de jaarmarkt 2020.

Handtekening: .....................................................................................................................................

