Mesch, 1 februari 2019

Geachte heer/ mevrouw,
Zondag 8 september 2019 organiseren wij alweer de 18e Limburgs Land Markt te Mesch.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Limburgse Landmarkt te Mesch.
Info
Kijk op www.landmarktmesch.nl of onze Facebook pagina.
In juni wordt hier het definitieve programma van 2019 bekendgemaakt.
Voor eventueel nadere informatie over het evenement kunt u zich wenden tot:
Manon Hanssen, Bovenstraat 10b, 6245 KR Mesch.
Mail: manon@landmarktmesch.nl of gebruik maken van het telefoonnummer:
0031(0) 618211015. (na 18.00uur)
Inschrijving en betaling
Wilt u een marktkraam huren of beoefent u een ambacht, dan kunt u zich inschrijven via onze website
www.landmarktmesch.nl, onder het kopje ‘inschrijven’.
Markt
Wij zullen uw 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.
Food
Er is een mogelijkheid tot het huren van een marktkraam voor het verkopen van zoete en hartige lekkernijen.
Plekken voor foodtrucks zijn zeer beperkt, deze kunnen onder voorbehoud inschrijven. Wij nemen dan contact
met u op.
Uw deelnemerskosten dienen voor 25 augustus en uitsluitend per bank, betaald te worden.
Betaling aan: “Stichting Limburgs Landmarkt Mesch” o.v.v. uw naam en “inschrijving 8 september 2019”.
Zodra u wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen, is uw inschrijving definitief.
Ambachten/ oude machines en tractoren
Wij zullen uw inschrijving en een eventueel door u gevraagde kostenvergoeding bekijken en contact met u
opnemen voor definitieve deelname.
Reglement
Standplaatsnummer: ontvangt u 8 september a.s. ’s ochtends aan de hoofdingang.
Witte dekzeilen: zijn verplicht voor iedereen, ongeacht of u er zelf een heeft. Deze worden door de
organisatie verstrekt. Vergeet deze niet op te halen bij Klokkestraat 1. De borg van €10-, krijgt
u bij inlevering van het zeil retour.
Inrichting van de markt: tussen 7.00 uur en 9.00 uur. U mag de markt niet verlaten vóór 17.15 uur.
I.v.m. met de hulpdiensten moeten alle auto`s de markt verlaten voor 9.30 uur.
Afmelden: bij afmelding van deelname na 18 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.
Vol = Vol.
Navigatie: Klokkestraat 6245 KL Mesch (gemeente Eijsden- Margraten).
AVG: zie privacyverklaring op onze website.

Met vriendelijke groet,
De Stichting Limburgs Land Markt Mesch

