THE MARKET
cool junk - creative people
DEELNAMEVOORWAARDEN THE MARKET 2020

*Vanaf 08:00 kun je je melden bij: Lemonade Food&Drinks, Stationsstraat 41, 8102 EB
Raalte. Wij hebben de kramen al ingedeeld, jullie hoeven dus niet te strijden om een
plek! iemand van ons zal je wijzen naar je kraam.
*Wij zorgen voor de marktkramen maar het is de bedoeling dat jullie je eigen
gereedschap meenemen. Denk aan:
-

Naambord
Tafelkleed
Versiering
(kleding) hangers
Spijkers, hamer, plakband, punaises
Pennen, stiften, labels, stickertjes, touw, wasknijpers
Kledingrek
inpakpapier/ cellofaan
Visitekaartjes/ eigen promotiemateriaal
Klapstoeltjes/ krukje
Steekwagentje

*De kraam moet voor 10:00 compleet ingericht en aangekleed zijn. Zorg voor een mooi
ingerichte, representatieve kraam. Dit draagt bij aan een goede sfeer op de markt.
*Wil je na het uitladen z.s.m. je auto parkeren buiten de route. In verband met de
optocht op donderdag, gelt er een parkeerverbod in de Stationsstraat. Parkeer je auto
alleen op aangegeven parkeerplaatsen. Achter Chinees Restaurant Nieuw Peking is een
parkeerplaats waarop je de auto de hele dag kunt parkeren. Voor de rest van de
parkeerplaatsen heb je een parkeerkaart nodig.
*De markt duurt op donderdag en vrijdag tot 18:00 en op zaterdag tot 17:00 uur. Wij
verzoeken je vriendelijk niet voor die tijd op te ruimen. Het is wel zo aardig om voor de
laatste bezoekers ook genoeg aanbod en klantvriendelijkheid te laten zien. Als je
eerder opruimt, riskeer je een weigering voor de volgende edities!
*Vergeet niet aan te geven of je gebruik wilt maken van stroom en neem zelf
verlengsnoeren mee (stroom zit bij de prijs in).
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Het is niet toegestaan je stand over te dragen aan derden zonder overleg
met de organisatie
Uw betaling dient voor 1 juli 2020 te zijn voldaan. is er geen betaling
ontvangen, dan behouden wij ons recht voor de kraam te verhuren aan
anderen. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM BIJ AANVANG VAN DE MARKT
CONTANT TE BETALEN!
Voor een toiletbezoek kun je terecht bij: Lemonade Food & Drinks en
Pannenkoekenrestaurant Laurel's.
Na de markt verwachten we van iedereen dat je je eigen afval meeneemt
naar huis. Wij zorgen ervoor dat elke kraam een plastic zak heeft voor de
kleine troepjes.
Spam al je vrienden met onze digitale flyer: op facebook, instagram,
eigen site en via de mail.
je kan ons altijd mailen met vragen, soms duurt het even maar we
beantwoorden altijd!!
Stel dat je een vraag hebt en je wilt z.s.m. antwoord, bel dan Wieke
Tibben: 06-48171698
Bij afzeggen binnen 4 weken voor aanvang van het evenement: vervalt
het recht op teruggave van het totaalbedrag.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en schade.

O: AKKOORD
DOOR AKKOORD AAN TE VINKEN VERKLAAR IK DE
DEELNAMEVOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN AKKOORD
TE HEBBEN GEVONDEN.

