Braderie Garderen 2013!
Wie Veluwe zegt, zegt al snel Garderen. Het pittoreske dorpje met zijn prachtige middeleeuwse kerktoren liggend tussen
bos en heide, heeft ruim 25 recreatieparken met ruim 25.000 toeristen die genieten van het gezellige dorpje Garderen.
Sinds 2008 is de ondernemers vereniging van Garderen de organisator van de braderie, die dit jaar ook weer rondom de
kerk en in de dorpsstraat wordt georganiseerd. Met ruim 70 kramen een graag gewilde braderie waar in de avonduren de
plaatselijke dorpelingen hun ronde doen en overdag je uiteraard de toerist zich graag laat zien. De Ondernemers
Vereniging is dan ook weer op zoek naar enthousiaste standhouders, en heeft besloten om bij voorinschrijving een
scherper tarief neer te leggen. De markt wordt gehouden op 31 juli van 14.00 t/m 21.00 uur. De standhouders zijn vanaf
10.30 uur welkom om hun kraam in te richten. In diverse regionale dagbladen, huis-aan-huiskranten en op
www.gardereninfo.nl zal ruime aandacht aan de markt geschonken worden. Ook zullen er reclameborden worden
geplaatst in de omliggende dorpen en op de campings en bungalowparken.
Wanneer u op deze markt een standplaats, met of zonder kraam wilt hebben, dient u onderstaande strook aan ons te
retourneren. Wij verzoeken u op de antwoordstrook duidelijk aan te geven welke artikelen u verkoopt ( branche).
Voor deelname als gelden de volgende aangepaste/gereduceerde tarieven/regels:





€ 27,50 per standplaats met of zonder kraam. (dit was € 35,00)
toeslag extra ruimte € 7,50 per meter
toeslag elektra € 5,00 per aansluiting
alle standhouders met een brandrisico moeten conform veiligheidsregels zelf voorzien in brandblusmateriaal

Wanneer de inschrijving en de betaling bij ons binnen zijn, krijgt u van ons een ontvangst bevestiging.
En u bent verzekerd van een goede (en uw vaste) plaats.
Het inschrijfformulier kunt u retourneren aan:
E-mail: BraderieGarderen@gmail.com
Braderie Garderen, Dorpsstraat 28, 3886 AS, Garderen. Erik Kroon 06-542 33 592

========================ANTWOORDSTROOK=======================
(Bedrijf) naam:…………………………………………………
Adres:………………………………………………………………

PC/Woonplaats:………………………………………………

Tel.:…………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………….

Aantal standplaatsen met kraam/zonder kraam*

…..

a

€ 27,50 = €…….…..

Elektra ja/nee *

…..

a

€ 5,00 = €..……….

Achterzeil kraam ja/nee*

…..

a

€ 8,00 =

€…..…….

Extra ruimte:…….…..meter

…..

a

€ 7,50 =

€……….+

Totaalbedrag





€ ………

U verkoopt:……………………………………………………………..………………….…………………………………………
Ik wens dezelfde plaats als vorig jaar te staan: ja/nee
Totaal bedrag overmaken op 3855.92.477 tnv Veluwe Specialist Garderen ovv van je naam en vermelding
Braderie Garderen. Daarna ontvangt u de bevestiging.

Datum:……………………………

Handtekening:…………….………………………………………

