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17 LIMBURGS LAND MARKT MESCH

Mesch, 20 januari 2018

Geachte heer/ mevrouw,
Zondag 9 september 2018 organiseren wij de 17e Limburgs Land Markt te Mesch.
Het is een gevarieerd en gezellig evenement, uniek in deze regio. Centraal staat het plattelandsbuitenleven, met voor elk wat wils. Wij begroeten jaarlijks ruim 4.500 bezoekers.
Voor meer info: kijk op www.landmarktmesch.nl of onze Facebook pagina. In juni wordt het
definitieve programma van 2018 bekendgemaakt.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan het onderdeel markt !
Info: Voor eventueel nadere informatie over dit evenement kunt u zich wenden tot
Manon Hanssen, Bovenstraat 10b, 6245 KR Mesch. Mail: landmarktmesch@gmail.com
of gebruik maken van het telefoonnummer: 0031(0) 6 18 21 10 15. (gelieve na 18.00uur)
Inschrijving en betaling: U kunt zich inschrijven via het bijgevoegde inschrijvingsformulier.
Wij zullen deze inschrijving eerst nakijken, onze visie is dat er zoveel mogelijk standhouders zijn,
waarvan de inhoud een landelijke uitstraling hebben.
Zodra wij u een positieve bevestiging geven, kunt u uw inschrijving definitief maken door het
betalen van uw standplaatsgeld.
Betaling van uw standplaatsgeld dient uitsluitend per bank plaats te vinden;
IBAN: NL 38 RABO 0117535435, BIC: RABONL24 t.n.v. Stichting Limburgs Land Markt
Mesch o.v.v. uw naam en “inschrijving 9 september 2018”.
Zodra u per bank heeft betaald is uw inschrijving definitief.
Op 9 september a.s. ’s ochtends ontvangt u aan de hoofdingang uw standplaats-nummer(s).
Vergeet niet hier uw dekzeil(en) te vragen.
WITTE DEKZEILEN ZIJN VERPLICHT.
Inrichting van de markt geschiedt tussen 07.00 uur en 09.00 uur. U mag de markt niet verlaten
vóór 17.15 uur.
Alle auto`s dienen de markt te verlaten voor 9.30 uur. Dit i.v.m. met de hulpdiensten.
Afmelden: bij afmelding van deelname na 20 augustus a.s. zijn de kosten van het standplaatsgeld
voor rekening van de inschrijver.
Opruimen: Iedere deelnemer is verplicht om zelf het restafval mee terug te nemen.
Denk aan tijdig inschrijven want Vol = Vol
Navigatie: Klokkestraat 6245 KL Mesch (gemeente Eijsden- Margraten)
Met vriendelijke groet,
De Stichting Limburgs Land Markt Mesch

G. Pinckaers
Voorzitter

H. Palmen
Secretaris
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17 LIMBURGS LAND MARKT MESCH

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam :

Branche:

Adres:

Telefoon:

Postcode :

GSM:

Woonplaats (land):

E-mail:

Schrijft hierbij in voor deelname aan de Limburgs Land Markt te Mesch op zondag 9 september 2018.
Betaling van het standplaatsgeld via de bank: IBAN: NL 38 RABO 0117535435, BIC: RABONL24 t.n.v.
Stichting Limburgs Land Markt Mesch o.v.v. naam en “inschrijving 9 september 2018”.
De prijzen zijn inclusief BTW.
Info: Voor eventueel nadere informatie over dit evenement kunt u zich wenden tot Manon Hanssen,
Bovenstraat 10b, 6245 KR Mesch. Mail: landmarktmesch@gmail.com of gebruik maken van het volgende
telefoonnummer: 0031(0) 6 18 21 10 15. (gelieve na 18.00uur)

AANTAL SOORT
STANDPLAATS
grondplaats(en)
t.w.v. € 20,00 per
4 meter.
standplaats(en)
met marktkraam
t.w.v. € 30,00 per
standplaats met
kraam.
dekzeil(en)
(waarborgsom
per stuk
€ 10,00).
elektrapunt
gewenst excl.
verlengkabel.

DEELNEMERSKOSTEN PER BANK TE
VOLDOEN AAN STICHTING L.L.M.M.
Betaling per bank €…….

Betaling per bank €…….

Betaling contant op 9 september
a.s. bij uitgiftepunt dekzeilen
WITTE DEKZEILEN VERPLICHT
Betaling contant op 9 september
a.s. aan degene die elektrapunt
levert.
TOTAAL €

Ik wens wel/ geen factuur; gelieve uw keuze aan te geven.
S.v.p. dit formulier retour zenden aan (liefs digitaal):
De Stichting Limburgs Land Markt Mesch
p.a. M. Hanssen
Bovenstraat 10B
6245 KR Mesch (NL)
E – mail: landmarktmesch@gmail.com

SOORT
BRANCHE

