
Inschrijfformulier Markten Hamershof 2014

Incl. automatische incasso

Bedrijf :

Naam + voorletter :

Adres + Huisnummer :

Plaats :

Tel :

E-mail :

Branche / te verhandelen artikelen of artikelgroep (duidelijk omschrijven)

Zaterdag 21 juni huurkraam 4 meter non food € 60,00

Jaarmarkt food € 85,00

10.00 - 17.00 uur grondplaatsmin 4 m. non food p/m € 20,00

diepte max 2.5 m. food p/m € 25,00

stroom € 12,00

Totaal bedrag wat automatisch wordt afgeschreven 4 weken voor het evenement

Zaterdag 12 juli huurkraam 4 meter non food € 35,00

Eurofestival (markt) food € 60,00

11.00 - 17.00 uur grondplaatsmin 4 m. non food p/m € 12,50

diepte max 2.5 m. food p/m € 17,50

stroom € 12,00

Totaal bedrag wat automatisch wordt afgeschreven 4 weken voor het evenement

Vrijdag 31 oktober huurkraam 4 meter non food € 35,00

Halloween markt food € 60,00

15.00 - 21.00 uur grondplaatsmin 4 m. non food p/m € 12,50

diepte max 2.5 m. food p/m € 17,50

stroom € 12,00

Totaal bedrag wat automatisch wordt afgeschreven 4 weken voor het evenement

Zondag 21 december huurkraam 4 meter non food € 35,00

Kerstfair / markt food € 60,00

12.00 - 17.00 uur grondplaatsmin 4 m. non food p/m € 12,50

diepte max 2.5 m. food p/m € 17,50

stroom € 12,00

Totaal bedrag wat automatisch wordt afgeschreven 4 weken voor het evenement

ALLE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW

Voorkeursplaats :

Duidelijk de voorkeursplaats aangeven bv. Winkel waarvoor u wilt staan!

Let op u kunt een voorkeursplaats opgeven, dit betekend niet automatisch dat u deze plaats 

krijgt toegewezen. De organisatie is ter alle tijden bevoegd u een andere plaats toe te wijzen.



Inschrijfformulier Markten Hamershof 2014

Incl. automatische incasso

Bedrijf :

Naam + voorletter :

Adres + Huisnummer :

Plaats :

Tel :

E-mail :

BTW nummer :

Ingescheven in het handelsregister :

Nummer :

Polisnummer W.A marktverzekering :

Verzekeringsmaatschappij :

Automatische incasso

Naam incassant : Belangenvereniging de Hamershof

Adres incassant : Postbus 321

Postcode incassant : 3830 AJ  Woonplaats incassant : Leusden

Incassant ID : NL81ZZZ405066940000

Kenmerk machtiging : factuurnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ons om een eenmalige

incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode : ………..……………… Woonplaats : ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….

Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening

Bij ondertekening van dit formulier geeft u kennis te hebben genomen van de algemene

voorwaarden en zich eraan te houden. Tevens dient u ter alle tijden de informatie

op te volgen van hulpdiensten en de organisatie.

Plaats Handtekening

Datum

Formulier opsturen naar Belangenvereniging winkelcentrum Hamershof

Postbus 321 3830 AJ  LEUSDEN

KvK: 40506694

secr.hamershof@gmail.com

www.hamershof.nl

Alleen ondertekende formulieren met automatische incasso worden in behandeling genomen

mailto:secr.hamershof@gmail.com
http://www.hamershof.nl/

