
Koninklijke Bloemenvereniging Flora 

 

Inschrijfformulier voor de jaarmarkt te Den Oever. 

 

Dinsdag 29 augustus 2017 
Aanvang: 10.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Zwinstraat, Hofstraat en Zeestraat 

 

Naam en voorletters: 
Adres: 
Woonplaats en postcode: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Website: 
 

Wat biedt u aan: 

(graag zo compleet 
mogelijk omschrijven) 

 

 

U wenst af te nemen:   Kraam/kramen á €35,-    ________ 
     Meters grondplaats á €5,- per meter  ________ 
     Elektriciteit á €5,-    ________ 
 
     Borg:      €15     + 
     Totaal te betalen:    ________ 
 

Datum:     Handtekening aanvrager: 

 

 
Middels ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene 
marktvoorwaarden van de Bloemenvereniging Flora, zoals vermeld op www.floraenvisserijdagen.nl 
en met de aanvullende marktvoorwaarden 2017 op de volgende pagina.  
 
Inschrijfformulier retourneren aan: 

Koninklijke Bloemenvereniging Flora 
Hoge Poel 3, 1779 EL Den Oever 
Telefoonnummer: 06-36158141 
E-mail: markt@floraenvisserijdagen.nl  



Aanvullende marktvoorwaarden 2017 

1. Alleen wanneer u tijdig betaald, is uw inschrijving definitief en 

heeft u een plaats op de markt. Gedurende juli zullen wij de 

facturen voor de standplaatsen uitsturen, betaling dient dan te 

geschieden. 

2. Restitutie van de borg vindt plaats als de markt is afgelopen en 

zal via internetbankieren terugbetaald worden. 

3. Deelnemers aan de jaarmarkt dienen zich op de dag van de 

markt tussen 7.30 en 8.30 uur te melden bij de marktmeester 

op de hoek van de Molenstraat / Zwinstraat. 

4. Marktplaatsen moeten uiterlijk om 9.30 zijn ingenomen. 

5. Marktplaatsen mogen niet eerder dan 17.00 uur worden afgebroken. 

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de standplaats. 

7. Na betaling krijgt u via de email een kraamnummer toegewezen, zodat u via de Molenstraat 

/ Zwinstraat de markt op kan rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eenmalige machtiging 
      

Naam: Bloemenvereniging Flora  

 

Adres: Hoge Poel 3    

Postcode: 1779 EL  Plaats: DEN OEVER 

Incassant ID: NL13ZZZ40637392000    

Reden betaling: Deelname markt Den Oever 29 augustus 2017 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Bloemenvereniging Flora om één 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.  

      

Naam:           

Adres:           

Postcode:     Plaats:     

E-mailadres           

IBAN:           

      

Plaats en datum:   Handtekening  

      

      

           

      
Het ingevulde en ondertekende formulier mag opgestuurd worden naar: 
Hoge Poel 3, 1779 EL, Den Oever of per e-mail naar markt@floraenvisserijdagen.nl 
      

      
Meer informatie:      

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

      
U kunt de machtiging te allen tijde intrekken door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het 
secretariaat. 

De machtiging is geldig voor de afschrijving van het stageld inclusief borg voor de jaarmarkt 2017.  

      
U ontvangt in juli een factuur, waarna de incasso plaats zal vinden.  

 


