Inschrijfformulier Dickensnight 2022
01.

Gegevens Deelnemer

Bedrijfsnaam

(Deze naam wordt op het kraambordje vermeld en op onze website)

Bent u een organisatie
die zich inzet voor
ideële doelen
Contactpersoon

Zo ja, graag hier omschrijven

Straat + huisnummer
Postcode en
plaatsnaam
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Emailadres
Website

02.
Aantal kramen à
€72,50 per kraam
Aantal standplaatsen à
€72,50
Aantal kramen ideële
doelen (kostprijs)
Voor
03.

Kraam en/of standplaatsgegevens
(grondoppervlak van ca. 4 bij 2 meter)

Omschrijving aan te bieden of te verkopen assortiment

Omschrijving aan te
bieden of te verkopen
assortiment. (evt.
Bijlage met foto’s)
Ter verduidelijking: verkoop van drank en/of onverpakte etenswaren is niet
toegestaan tenzij er toestemming is verleend door Stichting Dickensnight
Brandevoort.
04.

Gegevens stroomaansluiting

Ik wens beschikking
over een 220 V
stroomaansluiting
Ik wil graag
krachtstroom (extra
kosten worden in
rekening gebracht)

[

] ja* [

] nee*

Hoeveelheid Wattage [

] Watt**

*= Verplicht invullen
[

] ja* [

] nee*

Hoeveelheid Wattage [

] Watt**

*= Verplicht invullen (krachtstroom is nodig voor apparatuur die veel
vermogen vraagt)
** Bij ja: zo nauwkeurig mogelijk invullen i.v.m. de verdeling over de
aggregaten voor een betrouwbare en veilige stroomvoorziening.
** Bij nee: 0 Watt invullen.

05.

Inschrijving

De inschrijver gaat
akkoord met
vermelding via social
media zoals o.a.
facebook, twitter.

[

] Ja, ik ga akkoord *

[

] Nee, ik ga niet akkoord *

06.

Inschrijving

*= Verplicht invullen.
Aankruisen wat van toepassing is.

Vragen en/of
opmerkingen (evt
bijlage)
De inschrijver gaat
akkoord met de
Algemene
Voorwaarden van
Stichting Dickensnight
Brandevoort.
Datum van
inschrijving

[

] Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden *

*= Verplicht invullen

07.

Ondertekening

Handtekening
deelnemer
(Handmatig
ondertekenen s.v.p.)

*= Verplicht invullen. Inschrijving is alleen geldig indien handmatig
ondertekend

Ter verduidelijking: zoals in de voorwaarden omschreven, dient u zélf te zorgen
voor een degelijke buitenbekabeling naar het voor u gereserveerde
stroomaansluitpunt op een afstand van minimaal 15 m. Stroom wordt in
rekening gebracht voor deelnemers die krachtstroom dan wel die méér dan een
700 wattaansluiting nodig hebben volgens onderstaande tabel.
Stroomkosten
Tot
Van
Van
Van
Van

700 Watt
701 tot en met
3001 tot en met
6001 tot en met
9001 tot en met

3000 Watt
6000 Watt
9000 Watt
12000 Watt

€
0,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 100.00

Voor horecabedrijven die inschrijven wordt afhankelijk van de benodigde
vierkante meters 20 euro per vierkante meter gevraagd. Gebruikt U grond voor
een terras, luifel e.d. dan moet u er rekening houden dat de precariorechten
worden doorbelast aan de gebruiker.
Het invullen van het inschrijfformulier is geen garantie voor het verkrijgen van een
kraam. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
U kunt dit formulier versturen naar onderstaand adres of e-mailen. (denk aan
uw handtekening)

Stichting Dickensnight Brandevoort
O.v.v. “Inschrijving deelnemers”
p/a de Plaetse 125
5708 ZK Helmond
E-mail: deelnemers@dickensnight.nl
E-mail: jenniskens@onsbrabantnet.nl

