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Standplaats braderie 2022 - aanvraagformulier
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De Raad voor Lokale Economie organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur Kortenberg op zondag 25 september een
nieuwe editie van de Braderie, een verkeersvrije Leuvensesteenweg gevuld met standen van lokale handelaars en verenigingen,
eet-en drinkgelegenheid en natuurlijk bijhorende animatie.

Praktische informatie
De Leuvensesteenweg wordt verkeersvrij gemaakt vanaf 7 u., na reiniging van de straat kan je je stand klaarzetten vanaf 7.30 u.
De braderie start om 10 en eindigt om 18 u. De stand dient volledig afgebroken te zijn om 19 u.
Dit jaar kan je kiezen uit twee formules:
Standplaats met tent voorzien door de organisatie (3x3 meter - zelf te plaatsen) - 60 euro: 45 euro standplaats + 15 euro huur
tent en een waarborg van 50 euro (waarborg ter plaatse te betalen) VOLZET
Standplaats met eigen tent - 45 euro
De dienst Ondernemen stuurt je zo snel mogelijk een bevestiging met rekeningnummer, Je deelname is definitief na betaling.
Enkele afspraken :
De organisatie zorgt voor animatie en geluid, het is niet toegelaten aan je stand zelf muziek te spelen.
Eet- en drankgelegenheid wordt voorbehouden aan Kortenberse horecazaken.
Flyers en gadgets worden enkel uitgedeeld aan je eigen standplaats.
De standplaats moet bemand blijven tussen 10 en 18 u.

Onderneming of vereniging
Ik schrijf in als
Kortenbergse handelaar
Kortenbergse vereniging (geen drank - of eetstand toegelaten)
Demo of animatie
Naam onderneming of vereniging *
Ondernemingsnummer
Voornaam *
Naam *
E-mail *
Bevestig e-mail *

Adresgegevens 1
Straat *
Hnr *

Bus
Postcode *
Stad/gemeente *
Land *
Land *
Land *
Telefoonnummer *
Website *

Standplaats
Ik wens een :
Standplaats (met eigen tent) - 45 euro
Plek voor demo of animatie (af te spreken met organisatie)
Aangeboden koopwaar of doel standplaats * *

Lengte standplaats in meter *
Diepte standplaats in meter *
Gewenst elektriciteitsvermogen in watt
Opmerkingen in verband met standplaats

Ik ga akkoord: *
met de praktische afspraken en standplaatsvergoeding zoals omschreven hierboven
De gemeente Kortenberg en de Raad voor Lokale Economie verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorg, de gegevens worden enkel gedeeld tussen de raad en het gemeentebestuur in kader van de praktische organisatie
van dit evenement. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.
Volgende

Contactinformatie
Dienst Ondernemen
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
ondernemen@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen gesloten

Alle openingsuren

 Tobania

