
Correspondentieadres: Rommelmarkt Wijhe
    P/A:  Anneke van Duuren

Sleedoorn 4
8131 GK Wijhe

e-mail rommelmarkt@diekdaegen.nl 

AANMELDINGSFORMULIER
DIEKDAEGEN - ROMMELMARKT XXL - 2018
( tijdens de Wiejese Diekdaegen)
Op zaterdag 1 september 2018 van 08.00 tot 15:30 uur

U kunt zich uitsluitend aanmelden door inzending van dit volledig ingevulde formulier of via het digitale formulier 
op de website (www.diekdaegen.nl). Inschrijven kan t/m 24 augustus 2018 (is ontvangstdatum v/h  formulier). 
Indien voor deze datum de markt vol is zal dit op de website worden aangegeven!
Print dit formulier en vul deze volledig in. Aanmelden geldt altijd voor een plaats van 5 meter lengte. 
De kosten van een marktplaats zijn afhankelijk van het moment van inschrijving. 
In onderstaande tabel worden de tarieven weergegeven die gelden:

Inschrijving / betaling Voor 1 juli…. Van 1 juli t/m 12 aug.         Vanaf 13 aug 
    contant op 1 sept.

Marktplaats Euro. 12,50 Euro. 15,00 Euro. 17,50
Marktplaats inclusief kraam Euro. 25,00 Euro. 27,50 Euro. 30,00

 Bovenstaande kortingen gelden alleen, wanneer de inschrijving en de betaling ontvangen zijn, voor de 
vermelde datum.

 Uw aanmelding wordt bevestigd* wanneer wij uw inschrijf formulier en betaling ontvangen hebben in de 
maand augustus. Het bank nummer is NL61 RABO 0167 9875 34 t.n.v. Wiejese Diekdaegen. Vermeld 
duidelijk uw  “Naam” (waarmee u hebt ingeschreven) en “Rommelmarkt 2018”.  Dus betaal op tijd.
(*) Deze bevestiging met toegewezen plaatsnummer ontvangt u in de week voorafgaand aan de   
     markt. Deze geldt tevens als toegangsbewijs en marktplaats garantie.

Dit speciaal programma ivm het 25 jarig  jubileum. Kijk op www.diekdaegen.nl 
De markt heeft een rommelmarkt karakter en wordt opgeluisterd door standwerk, Brocante, (live) muziek, 
gezellige terrassen, een Keltisch Festival met live-muziek, diverse optredens, markt, ‘’Highlandgames”, en veel 
speel,- en doe activiteiten voor kinderen.

Vul onderstaande strook duidelijk en volledig in en stuur het op naar het correspondentieadres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam : ……………………………………………………………………………………………..

Adres : ……………………………………………………………………………………………..

Postcode :……………………….. Plaats: ………………………………………………………….

Telefoon : privé:  ……………………………….. e-mail * ………………………………………….

(*) u ontvangt een ontvangstbevestiging per email

Marktplaatsen : …………… aantal a Euro: …………….. (zie tarieven in bovenstaande tabel)

Marktplaatsen 
Inclusief kraam : …………… aantal a Euro:……………… (zie tarieven in bovenstaande tabel)

Soort handel  Kleding (2e hands,   Diversen (2e hands),   Antiek,   Curiosa,  
(kruis aan)

  Anders, nl ……………………………………………………………………….

Opmerking : ……………………………………………………………………………………………..

Handel of verkoop van snack, (fris)drank en dergelijke zijn NIET toegestaan !
Eigen markt verkoop wagens mogen niet groter zijn dan een marktplaats lengte (5 meter). 
Indien toch groter dan graag contact opnemen met de organisatie. 
Marktijden 08:00 tot 15:30 uur. Afbreken voor 15:30 niet toegestaan!

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
Anneke van Duuren - email: rommelmarkt@diekdaegen.nl of tel: 0570-523346
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