AALST STRIPt !!!
** 11

e

Stripbeurs **

Lyceum AALST !
(→ ingang via Louis D’Haeseleerstraat 50 ) --9300

AALST

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Wij organiseren voor de elfde maal onze stripbeurs in AALST !!

ZONDAG 11 september 2022 van 10u tot 18u
** Reclame, betalen van huurgelden en verzekering is bij de organisatie van deze beurs noodzakelijk en
daarom zijn wij genoodzaakt om een tussenkomst van 10 € standgeld ( per lopende meter) te vragen .
° De deuren gaan open om 10u.
° Standplaatsen kunnen vanaf 8u00u aangekleed worden.
° Organisatie zorgt voor tafels en stoelen , U zorgt wel zelf voor de aankleding van uw stand.
° Om uw plaats te reserveren dient u vóór 1 september 2022 het bijgevoegde deelnemingsformulier in te
zenden en het overeenstemmend bedrag te storten op rekeningnummer :BE44 7310 2467 4145 -KREDBEBB-- “ Aalst Stript ”, met vermelding van uw naam en het gewenste aantal meters .
→ Slechts na inschrijving en betaling is uw deelname bevestigd
➔ Het aantal standplaatsen is beperkt , dus SNEL INSCHRIJVEN is de boodschap .
° Bij geen deelname zullen de deelnamekosten niet terugbetaald worden.
° De plaats wordt op de dag zelf meegedeeld en er is geen discussie mogelijk over de aangewezen standplaats.
° Onderverhuren van de standplaatsen is niet toegestaan .
° Bij aankomst ( → speelplaats school , Louis D’Haeseleerstraat ) zo snel mogelijk uitladen en dan wagen
verplaatsen ( Parking voorzien voor standhouders op speelplaats van de school ! ).
° Wij zijn van mening dat u in kennis bent van de wet op ambulante handel ( Art.6 van het K.B. van
24/09/2006).
° Verkoop van snoepgoed en eetwaren is niet toegelaten .
° Graag rekenen wij op uw medewerking om bij uw vertrek, de door u gebruikte ruimte op te ruimen en
mogelijke afval te verwijderen .
° De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen.
Wij hopen u op 11 september 2022 te mogen verwelkomen in het Lyceum ( → ingang via Louis
D’Haeseleerstraat 50) te 9300 Aalst .
Hoogachtend,
Organisatie AALST STRIPt !
Het bijgevoegd inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend terugsturen vóór 01/09/2022 aan Soetinck Bart,
Gentsestraat 93 te 9300 Aalst of via e-mail.

--->> Meer info : 0496/688719 of Soetinck.Bart(at)gmail.com
➔ Via Facebook en www.AALSTSTRIPT.be

