INSCHRIJFFORMULIER (1a – non food)
Santa’s Village Valkenburg aan de Geul
www.santasvillage.nl

18 november 2022 t/m 31 december 2022
Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor bovenstaand evenement.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Naam en voorletters:
Bedrijfsnaam:
K.v.K. inschrijfnummer:

Kopie recente inschrijving bijvoegen a.u.b. (max. 3 maanden oud)

BTW nummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:
Te verhandelen artikelen
of artikelgroepen: (non food)
Foto’s bijvoegen a.u.b.

Chalet (ca. 350x240 cm.) (incl. 750 watt stroom)

€ 2.120,-

aantal ....

Dubbel chalet (ca. 700x240 cm.) (incl.750 watt stroom)

€ 4.095,-

aantal ....

3 geschakelde chalets (ca.1050x240 cm.) (incl.750 watt stroom) € 5.995,-

aantal ....

Elektra aanvraag Per 250 Watt extra

€

43,-

Straalverwarming huur (2Kwh. incl. stroomverbruik)

€

379,-

Totaal ……..Watt
….. stuks

Ondergetekende heeft kennis genomen en gaat akkoord met het bijgevoegde deelname reglement van Santa’s Village (zie
bijgesloten document en op www.santasvillage.nl). Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de uitstalling van Santa’s
Village. Om de presentatie van uw artikelen te kunnen beoordelen gelieve foto’s hiervan bij te voegen. Eerdere deelname
geeft geen recht op deelname aan volgende edities van Santa’s Village. Elk jaar worden inschrijvingen opnieuw beoordeeld
en op aanbod ingedeeld.
Betaling & borg: Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Uw inschrijving is pas definitief na het tijdig voldoen van de
gefactureerde borgsom. Elke deelnemer betaalt een borgsom van € 800,- per stand/chalet en € 99,- excl. btw aan
servicekosten en afvalverwerking. Als betalingsconditie hanteren wij 3% kredietbeperkingstoeslag. Indien u nalaat de
gefactureerde borgsom (tijdig) te betalen vervalt uw inschrijving en kunt u vanzelfsprekend geen aanspraak meer maken op
deelname aan het evenement, voorts worden door de organisatie hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht van
€ 145,- excl. BTW.

Handtekening:__________________________Datum: ______________
Coöperatie Santa’s Village UA * Pachtdael 11 * 6333 DH Schimmert * +31(0)6-54363500 * +31(0)6-53622424
info@santasvillage.nl * IBAN nr. NL12RABO0141599081 * K.v.K nr. 59304073 * BTW nr. NL853413095B01

