Beste ondernemer, vereniging of belangstellende,
e

Zaterdag 8 december organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen voor de 9 keer de Kerstfair in Dickensstijl.
Voor u een leuke mogelijkheid om uw product(en) te promoten en/of te verkopen. De Kerstfair vindt wederom
plaats rondom het veld aan de Molenakkers van 15.30 uur tot 19.30 uur.
Omdat we helaas de weersberichten niet kunnen beïnvloeden, zijn we als organisatie momenteel hard bezig om
dit jaar een overdekt gezelligheidsplein op de fair te realiseren. Dankzij de Mannen van Annen is er ook dit jaar
weer een ijsbaan voor de kinderen!
Commissie Dorpsbelangen biedt u weer twee mogelijkheden voor een “Kerstkraam” aan. De kosten voor de
open marktkraam hebben we dit jaar kunnen verlagen. Indien u als sponsor de evenementen van de CD
ondersteunt (vanaf € 50,- per jaar) dan ontvangt u 25% korting op de huurprijs van de kraam.
De kraam wordt voor u opgezet, incl. een stroompunt. De aankleding / verlichting moet u zelf regelen. We willen
graag vooraf van u weten welke elektrische apparaten u gaat gebruiken.
Type A: Houten huisje
Afmeting: 400x255 cm (toonbank 400x100 cm)
Kosten: € 80,-

Type B: Open marktkraam (met zwart plastic achterzijde)
Afmeting toonbank: 400x100 cm

Kosten: €20,-

Algemene informatie:
We willen graag van u weten welke producten u van plan bent te verkopen. Om een dubbel aanbod te
voorkomen, kan eten en drinken alleen worden verkocht als er vooraf toestemming is gegeven door de
organisatie.
Kledingvoorschrift standhouders: “Dickensstijl”.
U kunt hiervoor zelf kleding regelen. Ook is er kleding te huur via Commissie Dorpsbelangen voor € 5,- per
kostuum. De kleding kan 8 december tussen 13.00 uur en 14.30 uur worden gepast en worden opgehaald
bij de Kerstfair.
De huur voor de kraam wordt op de middag van de fair bij u geïnd (contant). U ontvangt vervolgens een
kwitantie. In het huurbedrag is geen BTW verwerkt.
De kraam kan vanaf 13.00 uur worden ingericht. Alles moet uiterlijk 15.30 uur klaar zijn.
Mogen we u ook (wederom) als standhouder op de Kerstfair verwelkomen?
Graag verzoeken wij u het bijgevoegde inschrijfformulier vóór 2 november 2018 in te vullen en te mailen naar:
kerstfairannen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Albert, Anneke, Fenja, Marlous, Roland en Wim
Kerstfaircommissie, Commissie Dorpsbelangen Annen

Inschrijfformulier Kerstfair Annen 2018
Naam bedrijf/ vereniging / contactpersoon:
……………………………………………………………………………………………………………..………
E-mailadres:
…………………………………………………………….………………..………………..…………………….
Telefoonnr.
………………………………………………………….. ……………………….………………………………..

Ik wil Kraam:
Type A: Houten huisje
Ik ben geen sponsor en betaal € 80,Ik ben sponsor van de CD voor tenminste € 50,- euro per jaar en betaal € 60,- (25% korting)

Type B: Marktkraam
Ik ben geen sponsor en betaal € 20,Ik ben sponsor van de CD voor tenminste € 50,- euro per jaar en betaal € 15,- (25% korting)

Ik gebruik de volgende elektrische apparaten die het volgende aantal Watt. gebruiken:
……………………………………… watt:…………….
……………………………………… watt:…………….
……………………………………… watt:…………….

Ik wil de volgende (soort) producten verkopen:
………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ik wil kleding huren van Commissie Dorpsbelangen voor € 5,- per kostuum.
……………..x Heren kleding
…………… x Dames kleding

Mailen naar: kerstfairannen@gmail.com

