
          

 

  
          

         

     
        

     Damescomité         

  
       Maastricht/Heer, juni 2016 
 
Mevrouw, mijnheer,  
 
Dit jaar organiseert het damescomité van Harmonie Heer Vooruit op  

zondag 16 oktober 2016 wederom een: 

 

INDOOR SNUFFEL- KLEDINGMARKT 
 
in gemeenschapshuis “AEN DE WAN”, Einsteinstraat 32 te Heer-Maastricht. 

 
Aangezien u reeds eerder als deelnemer aan deze snuffel-  kledingmarkt deelnam, menen 
wij, als organisatie, u met voorkeur te behandelen en stellen u in de gelegenheid om nu 
reeds op deze snuffel-kledingmarkt één of meer kramen te huren. 
 
Indien u bijgaand aanmeldingsformulier vóór 1 september 2016 aan ons terugstuurt, bent u 
verzekerd van een plaats op onze gecombineerde markt. U kunt op bijgaand 
inschrijfformulier eventuele voorkeur voor een bepaalde stand uitspreken. Bij het toewijzen  
zal de organisatie zoveel mogelijk met uw wensen rekening houden. Het betreft niet meer 
dan een voorkeur. Standplaatsen zijn net als in 2015 alleen te verkrijgen op de 
bovenverdieping in de zaal en in de foyer. Na 1 september is de inschrijving voor iedereen 
geopend. 
 

De huurprijs van een kraam is ook in 2016 niet veranderd en bedraagt: € 17,50.  
 
Drank- en koffiebuffet is aanwezig. Het eetbuffet wordt dit jaar verder uitgebreid. 
De markt is voor het publiek toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur. Het is de standhouders 
niet toegestaan de markt eerder als 15.30 uur op te ruimen. 
 
U kunt zich voor kraamhuur aanmelden door het bijgevoegd aanmeldingsformulier retour te 
sturen. Dit mag u scannen en vervolgens mailen naar: 
damescomite@hotmail.com of karin.verbeet@ziggo.nl 
 
Wilt u het aanmeldingsformulier liever per post versturen dan mag dit naar:  
Damescomité Harmonie Heer Vooruit 
p/a Savelsbosch 34  
6228 SB  Maastricht 

 
Nadere inlichtingen (alleen per e-mail): damescomite@hotmail.com 
Gelijktijdig met uw aanmelding dient u de verschuldigde kraamhuur op rekeningnummer 
NL48RABO 018.05.37.725 t.n.v. Heer Vooruit over te schrijven.  

 
UW AANMELDING IS PAS DEFINITIEF INDIEN DE KRAAMHUUR IN ONS BEZIT IS 

 
 
Namens Harmonie Heer Vooruit hopen wij u op onze snuffel-kledingmarkt te mogen 
begroeten. 
Met vriendelijke groeten,  
Damescomité Harmonie Heer Vooruit  

mailto:damescomite@hotmail.com
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Inlichtingen t.b.v. snuffel-/kledingmarkt: 
       damescomite@hotmail.com  

         
         

   Damescomité     
 

ZONDAG 16 OKOTOBER 2016 
 
ONDERGETEKENDE: 
 
Naam:_walschot luck en 
tiny______________________________________________ 
 
Adres: _lindestraat 9______________________________________________ 
 
Postcode: 3770____________     Woonplaats: _riemst belgie________________ 
 
Telefoon: 003212441350__________________________________________      
 
E-mail adres: _walschot.luck@telenet.be_____________________-
____________________ 

 
Wenst als “particulier” deel te nemen aan de Indoor snuffel-kledingmarkt van 
Harmonie Heer Vooruit, welke wordt gehouden op zondag 16 oktober 2016 in het 
Ontmoetingscentrum Aen de Wan te Heer-Maastricht. 

 
Ondergetekende wenst te huren:     __1__  kraam / kramen *)  heb altijd boven 
nummer 12 
 
Bovenzaal /  *) 
 
*) doorhalen hetgeen niet wordt verlangd. 

 
 

De huurprijs bedraagt  € 17,50 per kraam.  
 

Ondergetekende verklaart dat het bedrag ad € 17.50…..…. op  7-7-………………. 
2016 is overgemaakt op rekeningnummer: NL48RABO 018 05 37 725  
t.n.v. Heer Vooruit te Maastricht, o.v.v. snuffel-kledingmarkt 16 oktober 2016.  
 
Korte omschrijving van de te verkopen goederen: kleren en snuffel spullen . 
 
 
Plaats: _riemst_____________________       Datum: __06-07 -2016  
_______________________ 
 
Handtekening: 
 
L.walschot     
 
Damescomité Harmonie Heer Vooruit – Rabobank NL48RABO 018 05 37 725  



K.v.K. 40203816                       e-mail: damescomite@hotmail.com                                  
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