Bloemen-, tuin- en biomarkt op zondag 15 mei 2022
Inschrijvingsformulier
Verantwoordelijke persoon
Bedrijf / firma
Contactpersoon

Adres

GSM
E-mail

Omschrijving
producten/diensten

Benodigdheden

Overdekte standplaats?

Gewenste lengte stand

Water en/of elektriciteit nodig?

Andere benodigdheden?

Datum, naam en handtekening:

o

neen

o

ja: eigen tent of tent van de stad (3m x 3m)
(schrappen wat niet past)

………… lopende meter
o

Neen

o

ja: water/elektriciteit
(schrappen wat niet past)

Gelieve dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk terug te bezorgen via mail of brief:
Stad Ninove
dienst lokale economie
Centrumlaan 100
9400 Ninove
Tav. dienst lokale economie
E-mail: lokale.economie@ninove.be

Algemene informatie
Wanneer u zich hebt ingeschreven, zal u een plan met duidelijke aanduiding van uw stand ontvangen..
Uiteraard zullen twee mensen van onze dienst op zondag 15 mei tijdig aanwezig zijn om u uw
standplaats aan te duiden.
Geef via het inschrijvingsformulier zeker duidelijk mee hoe groot je stand zal zijn, welke zaken je zelf
meebrengt voor de opbouw ervan of wat de stad nog kan voorzien om je stand te optimaliseren.
Opstellen gebeurt vanaf 6u30 (De verkoop start om 8u00)
Opruimen gebeurt tussen 12u30 en 13u30
'Actie potgrond' – verplicht deelnemen
Gezien het succes van de potgrondactie van de vorige jaren, besliste de stad ook dit jaar opnieuw
potgrond weg te schenken.
Per aankoopschijf van 10 euro ontvangen de klanten een bonnetje van de standhouders
(iedere standhouder krijgt zijn eigen bonnetjes).
Per bonnetje kunnen de klanten aan de stand van de stad een gratis zakje
potgrond van 20l verkrijgen.
De stad Ninove koopt de potgrond vooraf aan en betaalt ook het grootste deel van de factuur.
De standhouders betalen gezamenlijk een maximumbedrag van 350 euro.
Op basis van het aantal binnengekomen bonnetjes per standhouder worden achteraf facturen naar de
standhouders verstuurd. Op de laatste bloemenmarkt kwam dit neer op ongeveer 0,35 euro per
uitgereikt bonnetje.

Indien je hier nog vragen over hebt, kan je me altijd bereiken via lokale.economie@ninove.be of op het
nummer 054/50 50 50

