AANMELDING 2022
De voorbereidingen voor de 30e kerstmarkt in Wezup zijn van start gegaan. Net als voorgaande jaren stellen
bewoners van het dorp hun schuren weer vrijwillig beschikbaar voor de markt. De organisatie van de
kerstmarkt is in handen van de Stichting Marktcommissie Wezup. Wilt u een impressie van de markt? U vindt
meer informatie op de vernieuwde website: www.kerstmarktwezup.nl

Markttijden 2022 Let op, gewijzigde markttijden!
•
•
•

Vrijdag 9 december
Zaterdag10 december
Zondag 11 december

19.00 uur tot 22.00 uur
14.00 uur tot 21.00 uur
11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie
De marktkramen zijn in schuren geplaatst, dus overdekt. De schuren variëren van open (zijkanten) en dichte
schuren. De schuren zijn niet verwarmd. Er mogen op voorschrift van de brandverzekering beslist géén
elektrische, gas- of oliekachels gebruikt worden. Hier wordt nadrukkelijk op toegezien. Let op! Als u beslist
niet in een open schuur wilt staan, vermeld dit dan duidelijk bij uw aanmelding met de reden waarom dat
niet kan. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Kraam
•
•
•
•
•
•

De afmeting van een kraam is ca. 90 x 400 cm.
De kraam heeft geen ‘dak’.
De kraam is uitsluitend te huur voor 3 volledige marktdagen.
In verband met grote belangstelling voor de markt is het niet mogelijk om twee kramen te huren.
U draagt zelf zorg voor aankleding van de kraam.
Houdt u er rekening mee dat wij van u eisen dat u de kraam in kerstsfeer inricht.

Huurprijs
De huurprijs voor een kraam op kerstmarkt Wezup bedraagt € 125,--.

Aanmeldprocedure
De belangstelling voor onze Kerstmarkt is altijd groot en het aantal plaatsen beperkt.
Daarom is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende procedure:
• U kunt zich tot uiterlijk 15 augustus 2022 uitsluitend via email aanmelden.
• U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van de mail.
• Standhouders die zich na 15 augustus 2022 aanmelden plaatsen we automatisch op de reservelijst.
• Om de markt afwisselend en aantrekkelijk te houden, maken we na 15 augustus een selectie uit alle
aanmeldingen.
• Uiterlijk 15 september 2022 ontvangt u van ons bericht of wij voor u een kraam beschikbaar
hebben.
Heeft u vragen, mailt u die dan naar: kerstmarktwezup@hotmail.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting Marktcommissie Wezup

Aanmeldformulier Kerstmarkt Wezup 2022
Witte velden invullen:

Naam contactpersoon
Naam bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
Email
Soort bedrijf
Welke kerstartikelen verkoopt u
tijdens de markt?

Opmerkingen (heeft u wensen, dan
vermeldt u die hier)

Als deelnemer van de kerstmarkt bent u ervan op de hoogte dat Kerstmarkt Wezup
beeld/filmmateriaal van de markt publiceert waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent.
Met het ondertekenen en insturen van dit aanmeldformulier gaat u daarmee akkoord.

Datum:

Handtekening:

LET OP! Uiterlijk 15 augustus 2022 aanmelden
Zend uw aanmeldformulier naar kerstmarktwezup@hotmail.nl
Het is niet mogelijk om per post aan te melden.

