Aanmeldformulier Winterfair de Borkeld 2017
1 Uw gegevens
Firma
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail adres
Website

2 Wat kunt u huren
A

Standruimte in grote tent
• Standruimte om uw eigen stand te bouwen
• Voorzien van houten vlondervloer
• Inclusief CV-verwarming
• Rolstoeltoegankelijk
• Voorzien van voldoende verlichting
• Mogelijkheid om stroomaansluiting bij te huren (incl gebruik)
• Mogelijkheid om partykraam of klaptafel bij te huren
• Incl. Koffie/thee/chocolademelk

B

Buitenplek met grote partytent
• Eigen kraam / inrichting mogelijk
• Op gras, zonder houten vlondervloer
• Meerder afmetingen mogelijk. (v.a. 4,5x3m)
(vraag naar de mogelijkheden)
• Mogelijkheid om klaptafel bij te huren
• Mogelijkheid om stroomaansluiting bij te huren (incl gebruik)
• Voorzien van gezellige sfeerverlichting
• Incl. Koffie/thee/chocolademelk

C

Buitenplek zonder marktkraam
• Eigen kraam / inrichting mogelijk
• Op gras, zonder vlondervloer
• Afmetingen vanaf (bxd) 3,00 x 4.00 m.
(vraag naar de mogelijkheden)
• Incl. Koffie/thee/chocolademelk
• Stroomaansluiting mogelijk
• Bouwlamp bijhuren is mogelijk

D

Buitenplek met marktkraam en sfeerverlichting
• Afmeting: 4,50 x 2.00 m.
• In gezellige boomgaard op gras
• Kunststof plaat om op te staan achter kraam
• Incl. Koffie/thee/chocolademelk

E

Optionele producten

Partykraam
• Afmeting kraam (hxdxb): 2,35x1,50x2,06
• Afmeting blad (lxbxh): 2,00x0,70x0,75

Bouwlamp
• Op statief (tot ca 2,50m hoog)
• 500W / 230V

Stroomaansluiting
• 1x 230V aansluiting nabij kraam / plek
• Huurder dient zelf te zorgen voor een verlengsnoer (ca. 20m1)

Klaptafel
• Afmeting lxbxh: 1,60x0,80x0,77
• Houten blad

• Aansluiting is incl. gebruik (uitgaande van 3 dagen)
• Zware apparatuur, geef het door om problemen voor te zijn.

3 Wat wilt u graag huren?
A

Standruimte in grote tent
Diepte
Breedte (2,00m1)* Kosten per extra m1**
2,00m
€
184 €
92 €
3,00m
€
276 €
138 €
* Minimale afname (diepte x breedte): 2,00x2,00 of 3,00x2,00
** Breedte

B

Opmerkingen

Prijs totaal

Te huren oppervlakte
3,00 x
=
m2
5,00 x
=
m2
7,00 x
=
m2

Prijs totaal

Opmerkingen
Alleen incl sfeerverlichting

Prijs totaal

Opmerkingen
hxdxb = 2,35x1,50x2,06
Aansluiting incl verbruik
Lamp op drieppot
lxbxh = 1,60x0,80x0,77

€
€
€

Buitenplek met marktkraam
Afmeting
Prijs(AANBIEDING)
Aantal
4,20 x 1,25
€ 100,00
st
* Andere diepte in overleg mogelijk, vraag naar de voorwaarden

E

Prijs totaal

Buitenplek zonder marktkraam
Diepte*
Breedte (4,00m1)* Kosten per extra m1**
3,00m
€ 120,00
tot 30m2 = € 8,- p/m2
5,00 m
€ 160,00
tot 50m2 = € 6,- p/m2
7,00 m
€ 224,00
tot 70m2 = € 5,- p/m2
* Andere diepte in overleg mogelijk, vraag naar de voorwaarden
** Breedte

D

Te huren oppervlakte
2,00 x
=
m2
3,00 x
=
m2

Buitenplek met grote partytent
Afmetingen*
Prijs
Aantal (stuks)
4,5x3
€ 200,00
st
€
4x4
€ 225,00
st
€
6x3
€ 275,00
st
€
8x4
€ 375,00
st
€
* Andere afmetingen in overleg mogelijk, vraag naar de voorwaarden

C

Prijs totaal

€

Optioneel
Opties
Prijs per stuk
Partykraam*
€ 50,00
Stroomaansluiting*
€ 50,00
Bouwlamp***
€ 15,00
Klaptafel****
€ 10,00

Aantal (stuks)
st
st
st
st
Prijs totaal

* Partykraam alleen mogelijk bij optie A
** Stroomaansluiting mogelijk bij keuze A, B, C en D
*** Bouwlamp alleen mogelijk bij keuze C
**** Klaptafel alleen mogelijk bij keuze A en B

€
€
€
€
€

Alle prijzen zijn inclusief BTW

4 Keuze gemaakt en alles ingevuld? Dan graag verzenden per mail naar:
E-mail:

aanmelden@winterfairdeborkeld.nl

Uw inschrijving valt onder de algemene voorwaarden genoemd op www.winterfairdeborkeld.nl. Na aanmelding neemt de
organisatie binnen twee weken contact met u op. Uw aanmelding geeft nog geen garantie op deelname aan de Winterfair. De
organisatie selecteert de deelnemers voor de Winterfair opbasis van de aangeboden producten en/of diensten. Winterfair de
borkeld is een initiatief van Stichting Vrienden van Siloah Rijssen en Zorgboerderij de Borkeld. De volledige organisatie geschied
op vrijwillige basis en de opbrengst gaat geheel naar de goede doelen namelijk: www.zorgboerderijdeborkeld.nl en www.siloah.nl

