AANMELDFORMULIER
Voor: Hobbyisten in kerst-gerelateerde producten.
Betreft: Moonlightshopping zaterdag 14 december 2019
Beste deelnemer,
Na het succes van alle voorgaande jaren wordt er op zaterdag 14 december 2019 opnieuw een
grootse Moonlightshopping georganiseerd in het centrum van Goirle. Voor u is er een mogelijkheid
om vanuit een marktkraam de door u zelf gemaakte artikelen die passen in de kerstsfeer te
presenteren en te verkopen. Verder mag u voor uw organisatie promotie maken of leden werven,
graag in kerstsfeer. U kunt een kraam of een open plaats via onze organisatie huren.
De kosten: € 25,- (incl. BTW) als u uw activiteit als hobbyist / particulier uitvoert. € 50,- (incl. BTW)
als u uw activiteit (ook) als ondernemer uitvoert en/of daarvoor ingeschreven bent bij de KvK.
Hiervoor ontvangt u een kraam met boven zeil of een open plaats van 4m x 2m. Elektriciteit voor
beperkte verlichting is aanwezig, maar u dient zelf uw verlichting mee te nemen!! Voor
stroomgebruik t.b.v. bakken, braden, verwarmen dient u voor inschrijving contact met de
Centrummanager op te nemen. De opening van de markt is om 16.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Het is niet toegestaan later te starten en/of eerder te stoppen met uw activiteit. Het is VERBODEN
om alcoholische dranken te nuttigen, te verkopen of aan te bieden!
U kunt zich tot en met 7 december 2019 aanmelden bij:
BLZ Boekhandel Buitelaar De Hovel 21
5051 NP Goirle 013-5301122
info@boekhandelbuitelaar.nl
Daarvoor dient de onderstaande strook in te vullen en op bovengenoemd adres in te leveren.
Aanmeldingen via mail worden ook behandeld. In alle gevallen dient het verschuldigde bedrag direct
te worden voldaan of overgemaakt op rekeningnummer NL58 RABO 0166 8903 24 t.n.v. Stichting
BIZ Centrum Goirle o.v.v. Moonlightshopping 2019 en de naam waaronder u heeft ingeschreven.
Op 14 december kunt u zich vanaf 14 uur melden bij BLZ, waar u de nodige informatie krijgt,
waaronder uw standplaats op de Hovel. Voor een standplaats op de Tilburgseweg worden separate
afspraken gemaakt m.b.t. het opbouwen.

Naam:

Telefoon nr:

Adres:

PC /woonplaats:

E-mailadres:

Branche / soort hobby:

Kraam / open plaats:
Opmerking/vraag:

Rob van Amelsfoort – Centrummanager Goirle
Email: centrummanager@centrumgoirle.nl

