Kerstmarkt Westenholte 2018
“Samen & Sfeervol”

Zwolle, september 2018
Beste deelnemer van de kerstmarkt,
Ik wil u graag informeren over onze Kerstmarkt in Westenholte. U bent er toch
ook (weer) bij?
Op woensdag 12 december 2018 houden we onze jaarlijkse kerstmarkt op het
Petuniaplein in Westenholte. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de
winkeliersvereniging en de wijkvereniging WVF. De kerstmarkt zal plaatsvinden
van 15.00 tot 20.00 uur
De bewoners van Westenholte en omliggende wijken zijn erg enthousiast over
deze jaarlijkse sfeervolle “wijk” kerstmarkt. Westenholte laat haar actieve en
betrokken karakter hierbij volop zien.
Wilt u ook graag een plekje hebben op “onze” kerstmarkt? We nodigen u van
harte uit om deel te nemen aan onze kerstmarkt. De eerste enthousiaste
deelnemers hebben zich al aangemeld.
Wacht daarom niet te lang, bedenk iets leuks in warme winterse kerst sferen
om te verkopen of te promoten en meld u direct aan door bijgevoegd
aanmeldformulier in te vullen en op te sturen of te mailen naar het
onderstaande adres.
Vermeld duidelijk op het formulier wat u gaat verkopen. Wij willen voorkomen
dat er teveel van dezelfde waren verkocht worden. Wij behouden ons het recht
om verkoop van dezelfde aangeboden producten te weigeren. Mocht u nog iets
bedenken om te verkopen wat u niet op het aanmeldformulier aangegeven hebt,
neem dan eerst contact met ons op! Dit om teleurstelling te voorkomen.
De kosten voor deelname aan de kerstmarkt bedragen € 35,00 per kraam of per
grondplaats. Dit bedrag is inclusief de kosten voor stroom. U dient zelf voor
(kerst)verlichting, verlengsnoer en contactdozen te zorgen! Uw betaling dient
uiterlijk 1 december 2018 bij de organisatie binnen te zijn.
Heeft u niet op 1 december betaald
dan is er geen kraam of grondplaats voor u op de kerstmarkt.
Wij hopen u op de kerstmarkt te mogen begroeten!
Kerstmarkt 2018
p/a Bieslookweg 5
8042 HA Zwolle
kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl
Met vriendelijke groet,
Organisatie kerstmarkt 2018

AANMELDFORMULIER
KERSTMARKT WESTENHOLTE 2018
De kerstmarkt wordt gehouden op woensdag 12 december van 15.00-20.00 uur op
het Petuniaplein in Westenholte.
Aanvang opbouwen 13.30 uur.

Naam organisatie/bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail adres
Handtekening
Wij maken gebruik van:
 eigen materiaal/grondplaats in de vorm van: ………………………………
(maximale afmeting per standplaats:4 x 2 meter)
 een huurkraam (4 x 2 meter)
(maximale afmeting per standplaats:4 x 2 meter)
Standplaats incl. huur kraam

€ 35,00

Vrije pacht/eigen materiaal

€ 35,00
Inclusief stroom.

Stroomvoorziening, anders dan
voor verlichting nodig?

Ja, waarvoor?

Geef een omschrijving van de
aan te bieden goederen/
diensten:
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 december 2018 door ingevuld formulier te
mailen/sturen naar Irne Veurman (kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl). De
kosten dienen vooraf overgemaakt te worden op het rekeningnummer:
NL27 INGB 0001 0362 70 t.n.v. Wijkvereniging WVF onder vermelding van
“kerstmarkt 2018”. De betaling dient uiterlijk 1 december 2018 binnen te zijn.

