Stichting Oogstdag 1981 Dwingeloo
Zaterdag 10 augustus 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u het inschrijfformulier voor de Oogstdag van zaterdag 10 augustus 2019. Lees het
formulier eerst aandachtig door voor u zich inschrijft. Regels betreffende auto's op het terrein zullen
strikter worden nageleefd, dit i.v.m. veiligheidsvoorschriften.
U kunt zich op 3 manieren als marktkraamhouder inschrijven:
- verkoop
- demonstratie
- combinatie van beide
Geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier, doorhalen wat niet van toepassing is.
Als marktkraamhouder heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor:
- grondplaats met eigen kraam (max. 5 mtr.) eigen kraam niet groter dan 4 mtr.
- huurkraam (kraam is 4 mtr. + 1 mtr. loopruimte)
- opgave extra meters
Voor een eigen kraam groter dan 4 mtr, dient duidelijk op het inschrijfformulier de gewenste
ruimte aangegeven te worden.
Het terrein
De Stichting Oogstdag 1981 Dwingeloo maakt gebruik van diverse terreinen in het centrum van het
buurtschap Lhee. Dit betekend dat we te maken hebben met particuliere eigendommen die ter
beschikking gesteld worden. Houdt hier rekening mee en laat dus geen rommel achter. De
organisatie heeft het gebied opgedeeld in drie velden; Oogstakker, Appelhof en Hof van Doorten.
Verder vindt de braderie plaats langs de openbare wegen die op gedeeld zijn in de straatdelen één
tot en met zeven. Het centrum van Lhee kent geen straatnamen!. Alle wegen hebben de naam Lhee.
De straat indeling ontvangt u vooraf in de mail.
Houdt er bij een eigen kraam rekening mee dat het terrein bestaat uit verharde en onverharde delen.
Het is dus niet overal vlak! Hierdoor kan het nodig zijn dat u moet "opklossen", u dient zelf voor het
benodigde materiaal te zorgen.
Let op: De plaats waar u in het verleden altijd stond is geen garantie voor dit jaar, door een aantal
veranderingen op het terrein zien wij ons genoodzaakt een andere in/toedeling van plaatsen te
maken. Dit betreft voor een groot deel de verkopers met eigen kraam.

U dient uw auto uiterlijk om 9:15 van het braderieterrein verwijderd te hebben, alleen voor hen die
een invalidenkaart kunnen tonen behorende bij hun voertuig, kan in overleg met de marktmeesters
een uitzondering gemaakt worden.
Auto's op het weiland "Appelhof", maar ook op het naast gelegen afgesloten straatdeel zijn NIET
toegestaan.
De kosten voor een standplaats, (5 mtr.) met of zonder kraam bedraagt dit jaar € 35,00 welke vooraf
betaald moet worden. Indien voor 1 augustus niet betaald is wordt bij gebruik van een huurkraam
deze NIET opgesteld. Bij eventuele annulering zal het marktgeld terugbetaald worden. Afname extra
meters kan alleen na goedkeuring en bevestiging van de marktmeesters. Meerkosten zijn € 5,00 per
meter (afname extra meters per hele meter). Wanneer er achteraf betaald wordt, zal er € 5,00 extra
kosten in rekening gebracht worden!
Bij de voorbereiding van de braderie zal zoveel mogelijk met uw wensen rekening worden gehouden.
Helaas geeft de beschikbare ruimte voor de braderie ons niet de mogelijkheid aan alle wensen
tegemoet te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Mocht u naar aanleiding van voorgaand schrijven nog vragen hebben mail of bel dan gerust naar
onderstaande adres/nummer, wij helpen u graag.
Algemene braderie voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
Ondertekening houdt in dat u akkoord gaat met de genoemde regels en deze zult naleven.
Let op: Het inschrijfformulier bestaat uit de blokken A, B, C & D.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden behandeld.
Dit formulier kunt u zenden naar Stichting Oogstdag 1981 Dwingeloo t.a.v

A. Brandts
W. Jaasmasingel 38
7991 DB Dwingeloo
Tel: 06-22242816
E-mail: info@oogstdag.nl

Bankrekening: NL36 RABO 0315 5167 39 Rabobank Zuidwest Drenthe
Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Meppel nr. 41018158
Kijk ook op Internet: www.oogstdag.nl

INSCHRIJFFORMULIER BRADERIE OOGSTDAG 2019
A. Gegevens marktkraamhouder

Verkoop / demonstratie / Combinatie *

Naam en voorletters

______________________________________________________________

Bedrijfsnaam

______________________________________________________________

Reserveringsnaam

______________________________________________________________

Adres

______________________________________________________________

Postcode/Woonplaats

________________ ____________________________________________

Telefoon

_______________________ Mob. _________________________________

Email

______________________________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.

B. Gegevens standplaats
Standplaats standaard 5 meter

O

Grondplaats (5 mtr.)

(Aankruisen wat van toepassing is)

O

Huurkraam, aantal________ st. (kraam 4 mtr. + 1mtr.)

O

Eigenkraam, aantal________st.**

O

Eigen verkoopwagen, met luifel/ zonder luifel **

O

Extra_____________ mtr. (hele meter)

** Gewenste afmeting van de standplaats bij een eigen verkoopwagen en of kraam.
Frontbreedte

____________ meter, meer dan 8 meter alleen na schriftelijke goedkering.

Diepte

____________ meter ( houdt rekening met luifel wanneer deze aanwezig is).

Overige voorzieningen

O

Elektriciteit ____________ Volt ______________Watt
tbv ________________________(soort apparaat)

C. Gegevens te verhandelen artikel/dienst

D. Overige

Dagtekening _______ / _______ /_______

Handtekening aanvrager ___________________________

