DIT JAAR OPNIEUW EEN SPETTERENDE
ROMMELMARKT
ZILVERBERG - RUMBEKE
- in een voor het verkeer afgesloten circuit
- op 300 m van ‘t Sterrebos - Rumbeke
- baan Roeselare - Menen

ZONDAG 15 JULI 2018
VANAF 6.00 TOT ZOLANG ER VOLK EN VERKOOP IS
Wie kan er deelnemen?:

Iedereen, groot en klein.
Particulieren: occasionele verkoop van goederen uit eigen vermogen.
Andere deelnemers, die in het bezit zijn van een leurderskaart.
Kinderen gratis !!!

Wat kan er verkocht worden?:

Alle oude spullen, brocante, antiek, rommel, enz.
Oude stocks en dergelijke.

Verboden:

Dranken en voedingswaren.
Alle artikelen bij wet verboden: wapens, enz.
Nieuwe goederen.

Hoe inschrijven?:
Door het onderstaand formulier of via e-mail (worden chronologisch behandeld) op te sturen naar:
Dhr. Frans DEPOORTERE, Oude Zilverbergstraat 30-34, te 8800 Roeselare, tel. 051/20.11.55.
E-mail: fransdepoortere.zilverbergstatie@skynet.be Bezoek ook onze website: www.zilverbergstatie.be
Deelnemingsprijs:
- Vooraf inschrijven en betalen: 2,60 €/lm standplaats; 2 m diep. Bij toewijzing van de standplaats op 15 juli 2018 wordt de helft van het
inschrijvingsgeld teruggegeven in consumptiebons voor drank.
- Ter plaatse inschrijven: 2,60 €/lm standplaats; 2 m diep. Geen reductie!
- Kinderen tot 14 jaar gratis, stand 3 m breed en 2 m diep.
Om misbruiken bij kinderen uit te sluiten: max. verkoopwaarde per artikel: 7 €.
De standen kunnen ingenomen worden vanaf 6.00 uur. Er wordt geen afval achtergelaten op de stands. Achter de stands is er ruimte
voor de eigen wagen.
Hopende op een zonnige dag en een ruime belangstelling, begroeten wij u graag op onze 30e rommelmarkt en wij wensen u alvast veel
succes..

INSCHRIJVINGSFORMULIER “ROMMELMARKT” 15 JULI 2018 - ZILVERBERG - RUMBEKE
Ondergetekende: ......................................................................................................................................................................
Volledig Adres: ........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Schrijft in voor de Rommelmarkt van 15 juli 2018 en verklaart hiermee akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden op het
inlichtingenblad.
Wenst een standplaats van .................................... lopende meter aan 2,60 €/lm = ....................................... €.
Ik kom als handelaar en bezit een leurkaart: ja of nee - particulier en ben (alleen voor kinderen) ........................ jaar.
Ik betaal door overschrijving op BE72.1192.0418.4316 BIC CTBKBEBX , per cheque of speciën.
Opgemaakt te .................................................................., de ......................................

Handtekening:

