INSCHRIJFFORMULIER KRAMEN
PATHMOS ZOMERFEEST ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
Het achttiende Pathmos Zomerfeest zal dit jaar op zondag 4 september plaatsvinden rondom het
“Eendenparkje”, Sterkerstraat, de Buitenweg en de Spinnerstraat met o.a. een braderie en een
rommelmarkt. De bedoeling hiervan is dat vanuit verschillende kramen tweedehandse spullen worden
verkocht. Verder zijn er op deze dag verschillende activiteiten voor jong en oud. We willen die dag dus
een totaal programma aanbieden voor alle leeftijden. Muziek zorgt daarbij voor een gezellige sfeer!
Inschrijving kramen:
U kunt zich via het onderstaande strookje weer als vanouds inschrijven voor een kraam om
tweedehandse spullen te verkopen. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij: Kiek'n & Koop'n,
Haaksbergerstraat 400 (di t/m zat 10.00 tot 18.00 uur). Bij inschrijving dient u direct te betalen. De
kosten bedragen € 27,00. Wanneer u de kraam netjes heeft achtergelaten ontvangt u na afloop € 5,00
retour.
INSCHRIJVEN KAN TOT 21 AUGUSTUS 2022
Voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen vindt u aan de achterzijde van deze brief. Wij raden u
aan ook dit jaar weer vroegtijdig in te schrijven want ook nu geldt: VOL=VOL.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Peter Reinders 06-42143704 of Janny van Stuivenberg 06-53908340
www.pathmos.nl
Met vriendelijke groeten,
“Organisatie Pathmos Zomerfeest”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook voor de inschrijver
Naam:
……………………………..
Adres:
……………………………..
Tel:
……………………………..
Voorkeur voor plek van de kraam (zie voorwaarden voor het huren): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Volg nr.: ……..

Behandeld door:
Datum inschrijving:

…………………………………..
………………………………….

Volgnummer is geen kraamnummer, deze ontvangt u 2 dagen voor het Pathmoszomerfeest.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook voor de organisatie
Ondergetekende wil graag: …………. kraam/kramen reserveren voor zondag 4 september 2022 en
gaat akkoord met de voorwaarden zoals beschreven aan de achterzijde van deze brief.
Ik verkoop:

……………………………..

Naam:

……………………………..

Adres:

……………………………..

Tel:

……………………………..

Voorkeur voor plek van de kraam (zie voorwaarden voor het huren): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Betaald:
Ja / Nee
Totaal:
€ ……………
Volg nr: ……..

Behandeld door:
Datum inschrijving:

…………………………………..
…………………………………..

PATHMOS ZOMERFEEST ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Voorwaarden voor het huren van een kraam.
1. Het is niet toegestaan om vanuit de kraam en directe omgeving alcohol te nuttigen of te
verkopen.
2. Het is het niet toegestaan andere drank of etenswaar voor verkoop aan te bieden, wanneer hier
door de organisatie geen toestemming voor is gegeven.
3. Verkoop van nieuwe artikelen is niet toegestaan.*
4. Het verkopen en tentoonstellen van wapens is verboden.
5. De plekken voor de kramen worden toegewezen door de organisatie. U kunt een voorkeurplek
aangeven, daarvoor doen we onze uiterste best maar vanzelfsprekend biedt dit geen garantie!!
6. U bent (pas) officieel ingeschreven wanneer u de inschrijfkosten + waarborg hebt betaald.
Kramen worden alleen toegewezen door de organisatie na betaling van huur en borg.
7. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook. Deelnemers staan en
handelen ter aller tijde voor eigen risico.
8. U kunt zondag 4 september vanaf 07.30 uur met uw auto het terrein op om uw spullen in te
brengen. Vanaf 09.30 uur moet uw auto van het terrein en / of de straat af. Het is niet toegestaan
om auto’s/aanhangers bij de kraam te laten staan.
9. Tussen 16.00 en 17.00 uur dienen de kramen ontruimd te worden. Wanneer de kraam netjes is
achter gelaten en bij inlevering van de flyer met uw kraamnummer ontvangt u de borg terug.
10. Tijdens dit evenement is er een speciale, gratis, plek voor kinderen ingericht om

kinderrommelmarkt spullen te verkopen.
11. Ondergetekenden behouden zich het recht om de kraam te verwijderen van diegenen die zich
niet aan de voorwaarden houden.

* Evenals voorgaande jaren zal de organisatie erop toezien of er bij de verkoop ook daadwerkelijk
sprake is van tweedehandse spullen. Onder nieuwe spullen wordt ook verstaan: partijgoederen of
overjarige artikelen. Voor de verkoop hiervan geldt een andere prijs, namelijk € 50,00 per gehuurde
kraam. Over verkoop van nieuwe spullen dient vooraf overleg te zijn geweest met de organisatie.

Met vriendelijke groeten,

“Organisatie Pathmos Zomerfeest”

