Inschrijfformulier Standhouders LieFair 2019
Datum:
Tijd:
Locatie:

Zondag 25 augustus 2019
11.00-17.00 uur
Centrum Lieveren (gemeente Noordenveld)

Standhoudergegevens:
Firmanaam
Merknaam
Correspondentieadres
Factuuradres

Straat:
Postcode:
Plaats:
Straat:
Postcode:
Plaats:

Algemeen telefoonnummer
Website
Algemeen e-mailadres
Contactpersoon

Naam:
Mobiel nummer:
E-mailadres:

De kosten voor deelname zijn als volgt opgebouwd:
Bijdrage aan de organisatie en kosten standplaats*
Huur kraam
Eventuele kosten elektra (zonder krachtstroom)

€ 35,00
€ 20,00
€ 10,00

zegge; vijfendertig euro
zegge; twintig euro
zegge; tien euro

* de standaardplaats (frontbreedte + 4m) bedraagt 6 meter in totaliteit, extra meters kosten € 5,00 per
meter. Dit is incl. naamsvermelding op de deelnemerslijst op de website van LieFair
Als standhouder kies ik voor de volgende mogelijkheid van deelname aan de LieFair:
Zou u in onderstaande tabel willen aankruisen* voor welke standplaats u kiest en eventueel of u 1 of 2
kramen wilt huren.
Soort
Standplaats
Standplaats
Standplaats
Standplaats
Standplaats

plek
6 meter
8 meter
10 meter
12 meter
12 meter

€
€
€
€
€

Prijs
35,00
45,00
55,00
65,00
65,00

*

Indien kraam benodigd
Incl. 1 kraam á €20,00
Incl. 1 kraam á €20,00
Incl. 1 kraam á €20,00
Incl. 1 kraam á €20,00
Incl. 2 kramen á €20,00

Prijs incl. plek
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 95,00

*

Omschrijving producten en/of diensten:
Op de stand zullen de volgende artikelen en/of diensten worden gepresenteerd en/of verkocht*
Artikelen:
Merken:

Diensten:

Omschrijving diensten:

Betaling:
Bijdrage aan de organisatie en huur van de kraam dienen voor 1 augustus 2019 voldaan te worden en
hiervoor ontvangt u rekening.

Aldus ingevuld en ondertekend door:
Firmanaam

:

Contactpersoon

:

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger

:

Plaats

:

Datum van ondertekening

:
Inschrijven kan tot 1 mei 2019
U kunt een ingevuld formulier opsturen naar
Organisatie LieFair
P/a Palderseweg 1a
9304TP Lieveren

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de organisatie
via email info@liefair.nl of telefoonnummer 06-22224301. Op onze site www.liefair.nl kunt u terecht voor
meer informatie

Met het invullen van het opgaveformulier gaat u akkoord met de voorwaarden voor deelname aan LieFair
zoals vermeld op de website http://www.liefair.nl

