AANMELDFORMULIER
Voor: Boekverkopers en kunstexposanten
Betreft: Boek & Kunst Goirle zaterdag 22 juni 2019
Goirle, februari 2019

Geachte deelnemer,
Al vele jaren organiseren we met enthousiasme onze boek- en kunstmarkt in Centrum Goirle.
Het is een onderdeel van het Midzomer Festival, dat het gehele weekend Goirle en de regio in
beweging krijgt. De kramen voor kunst staan bij- en aan elkaar, aansluitend aan de kramen
met boeken. De markt concentreert zich op de en rondom de Hovel en is dus compact van
opzet.
U heeft de mogelijkheid om in een kraam uw (oude) boeken of uw kunst te verkopen of te
exposeren U kunt een marktkraam met boven zeil huren voor € 25,- (incl.BTW). Het is
VERBODEN om alcoholische dranken te nuttigen, te verkopen of aan te bieden!
De opening van de markt is om 12.00 uur en de markt eindigt om 17.00 uur. LET OP!!!
Opbouwen van de kraam dient plaats gevonden te hebben vóór aanvang van de markt! Als u
geïnteresseerd bent om deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij:
BLZ Boekhandel Buitelaar De Hovel 21
5051 NP Goirle 013-5301122
info@boekhandelbuitelaar.nl
Wilt u daarvoor onderstaande strook invullen en vóór 15 juni op bovengenoemd adres
inleveren? Scannen en mailen kan ook. Op beide manieren dient het verschuldigde bedrag
direct te worden voldaan bij inschrijving, dan wel te worden overgemaakt op het
rekeningnummer van de St.BIZ centrum Goirle (NL58 RABO 0166 8903 24) o.v.v. Boek & Kunst
Goirle 2019 en de naam waaronder is ingeschreven.
Als u uw inschrijving en betaling gedaan heeft, kunt u zich zaterdag 22 juni melden bij BLZ
boekhandel Buitelaar vanaf 9.30 uur. U krijgt daar de benodigde informatie waaronder uw
toegewezen standplaats.

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

