UITNODIGING 2018

Geachte standhouder,
Hierbij nodigen wij u uit om u in te schrijven voor de Afrikaanse Markt tijdens het 30e Afrika Festival op
zaterdag 7 en zondag 8 juli 2017 in het Openluchttheater Hertme.
Stuur het inschrijfformulier volledig ingevuld, per ommegaande naar market@afrikafestivalhertme.nl
Na het ontvangen van uw inschrijving krijgt u van ons een bevestiging met daarin uw inschrijfnummer
en een overzicht met daarop het deelnamebedrag dat u aan ons moet voldoen.
Maak het geld voor de standplaats en het geld voor eventueel extra bestelde e-tickets over vóór
1 juni op rekeningnr. IBAN: NL 95 RABO 0145 667 901 ten name van: Stichting Theater en Cultuur
Hertme. Vermeld als betalingskenmerk: Uw inschrijfnummer en naam. Vermeld echter niet uw
privénaam, maar de naam van de instelling waaronder u bij ons staat ingeschreven! (Bijv.: Stichting
Afrika)
Toegangskaarten en eventueel extra bestelde toegangskaarten ontvangt u als E- tickets van ons op
uw e-mail adres. Dus is het belangrijk het juiste aantal personen te vermelden!
Nadat wij uw inschrijving en betaling hebben ontvangen, ontvangt u medio juni alle informatie, etickets en de eventueel extra bestelde e-tickets van ons.
Indien het u niet lukt het inschrijfformulier per e-mail op te sturen, kunt u het per post sturen naar:
Theo in het Veld, Woolderbeekweg 8, 7553 BZ Hengelo
BELANGRIJK: Vermeld op het inschrijfformulier wat u op de markt wilt verkopen of demonstreren.
Uitsluitend Afrikaanse producten zijn toegestaan. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de
website of stuur een e-mail naar market@afrikafestivalhertme.nl LET OP: Standhouders mogen
geen dranken verkopen.
HUURPRIJZEN VAN DE STANDPLAATS (standplaats is 3x2 meter, incl. kraam):
Standplaats commercieel:
Zaterdag
€ 110,- incl. BTW
Zondag
€ 110,- incl. BTW
Standplaats catering:
Zaterdag
€ 240,- incl. BTW + € 20,- afvalheffing
Zondag
€ 240,- incl. BTW + € 20,- afvalheffing
Standplaats ideëel:
Zaterdag
€ 60,- incl. BTW
Zondag
€ 50,- incl. BTW
Een extra kraam op dezelfde standplaats kost € 50,- incl. BTW per stuk/per dag

Met vriendelijke groeten,
Theo in het Veld en John Pisano
Namens de Werkgroep Afrika Festival
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INSCHRIJFFORMULIER 30e AFRIKA FESTIVAL HERTME 2018
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
(s.v.p. duidelijk leesbaar in blokletters)
Aankruisen wat van toepassing is:
□ Wij komen zaterdag 7 juli (van 12.00 – 01.00 uur)
□ Wij komen zondag 8 juli (van 12.00 - 21.00 uur)
□ Wij verkopen, (verplicht aangeven):

□ Wij huren ………(aantal) marktkramen à 2,70 bij 1 meter (standplaats incl. kraam is 3 x 2 m)
Een extra stand op dezelfde standplaats kost € 50,- extra per dag.
Indien u geen stand van ons huurt scheelt u dat eenmalig € 25,□ Wij hebben een eigen stand / kraam van afmeting ………m (breedte) x ………m (diepte) = ………m2
□ Wij hebben extra ruimte nodig: ………m (breedte) x ………m (diepte) = ………m2 (à € 12,50 per
m2).
□ Wij hebben nachtstroom nodig voor koeling (à € 20,- per nacht )
TOEGANGSKAARTEN:
Iedere standhouder ontvangt 2 toegangskaarten per dag GRATIS.
Wij bestellen extra toegangskaarten tegen voorverkoopprijs:
□ ZATERDAG 1 juli: ……… stuks (à € 25,50)
□ ZONDAG
2 juli: ……… stuks (à € 25,50)
De toegangskaarten worden als E-ticket naar u per e-mail verstuurd.
Emailadres (voor verzending E-ticket):

EVENTUELE OPMERKINGEN:

Dit formulier is ook te downloaden via www.afrikafestivalhertme.nl, in het topmenu ‘standhouders’
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