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Inschrijvingsformulier 

voor de Antiek, Brocante en Vlooien Markt 

van de Beigemse Brocante op den Dries 
op zondag 18 juni 2017 (van 10 tot 18u) 

(Formulier zo snel mogelijk terugsturen) 
 

Ondergetekende (naam voornaam)..................................................................................….. 

Straat : .....................................................................................nr .......................................... 

Postnummer + Gemeente : ...............................................................................................…. 

Tel : ...................................... Fax : .......................................... E-mail : ……………………… 

zal deelnemen als standhouder aan de Beigemse Brocante 'op den Dries' op 18 juni 2017  

met (aard van de verkochte goederen) .................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Betaalt de som van .......................€ voor een stand van ...................m. (zie hieronder). 

Ik betaal ………….€ voor mijn stand 
door middel van :  o cash   
    o overschrijving op BE53 7512 0847 3753 
 
Ingeval het deelnamegeld gestort wordt door iemand anders dan de standhouder, vermeldt  
dan hier de naam en rekeningnr. en zorg ervoor dat wij kunnen zien dat het voor u is bestemd : 
......................................................................…........................................................................... 
Stand reservatie (alle standen hebben + 2,50m diepte - indien dit niet het geval is wordt  
extra standlengte voorzien). 
       Bewoners GRIMBERGEN 
Stand voorzijde :  4m     15 €   13 € 
    8m     30 €   26 € 
    12m        45 €   39 € 
    16m        60 €   52 € 
    20m        75 €    65 €   (schrappen wat niet past) 
 
Bewoners wonende op de Markt (straten) betalen GEEN standgeld maar MOETEN online (of 
schriftelijk met dit formulier) reserveren vóór 1 april. 
 
Doorverkoop van standen is verboden. De organisatie behoudt het recht om standhouders te 
weigeren en/of van de markt te verwijderen (zie ook “let op” onderaan). 
Wenst u ongeveer op dezelfde plaats te staan, herinner ons dan uw standnummer van vorig  
jaar : nr.: ...........  We beloven niets, maar we doen ons best ! 
Bezorg, verstuur of fax dit document op onderstaand adres 
 

         Datum – Handtekening 
 

 

 

!! LET OP : DRANK, VOEDING, BLOEMEN, DIEREN,  

PARFUMERIE, SCHOENEN en KLEDING (zowel nieuw als tweedehands) zijn VERBODEN 

 

op den

BBD

eigemse

rocante

ries


