DEELNAMEFORMULIER
HAPJES DAG 2022
Zaterdag 4 & zondag 5 juni 2022
14.00 uur - 24.00 uur
Kalkoventerrein, Dedemsvaart
www.dedemsvaartnatuurlijk.nl
Bedrijf
Bedrijfsnaam

KvK nummer

Contactpersoon

E-mailadres

Adres

Mobiel

Postcode

Tel. nummer

Woonplaats
Bankrekeningnummer

Ten name van

Duidelijke omschrijving van het
assortiment:

Belangrijk: Er wordt alleen met muntjes betaalt (hier controleren wij streng op).
Munten kunnen na het festival worden ingewisseld voor contant geld.
De afrekening is: bij € 500,- omzet 10 %. Indien meer dan € 500,- omzet is de totale afdracht 20%.
Kijk op www.dedemsvaartnatuurlijk.nl voor alle voorwaarden.
20% van de omzet

1 x Kraamruimte inclusief 1 x 230 V stroompunt
(Extra) 3 x 3 tent excl. 21% BTW

€

50,00

(Extra) 3 x 3 tent incl. 2 tafels, 2 stoelen. excl. 21% BTW

€

100,00

€

250,00

Borg (vooruit betalen. Bij aanwezigheid krijgt u de borg retour)
Stroombehoefte 230 V

1

2

Gebruik stroomhaspels

ja

nee

Gebruik van gas

ja

nee

Bekend met de HACCP eisen

3

ja

1 x 230 V gratis
Daarna meerprijs € 15 per extra 230 V stroompunt
Stroomhaspels dienen een 3140 norm te hebben. Op
iedere haspel is aangeduid tot waneer deze geldig zijn.
Ik ben bekend met de veiligheidseisen voor gas
gebruik en ben hier zelf verantwoordelijk voor.
nee

Afmeting Foodtruck/eetkraam (LxBxH)
Inrichting van de stand is op zaterdag 4 juni tussen 11:00 en 13:00 uur
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Stichting Hollands Talent en
gaat hier volledig mee akkoord.

Handtekening:

Naam:

Plaats:
Datum:

-

-

Gelieve het verschuldigde bedrag van de borg uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum over te maken op IBAN
NL03RABO0117817171 te name van Stichting Hollands Talent, onder vermelding van
"Hapjes Dag 2022" en "UW Bedrijfsnaam".
Het formulier getekend versturen naar: paula@stichtinghollandstalent.nl t.a.v. Paula Wiet
1) Alle genoemde prijzen in de algemene voorwaarden en het deelnameformulier zijn excl. BTW
2) De Algemene Voorwaarden van Stichting Hollands Talent zijn van toepassing
3) Na de inschrijving krijg u alle overige informatie toegestuurd.

