Botenbeurs Gorinchem
Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019
Inschrijfformulier particulieren voor deelname met camper
Particulieren deelnemers met camper
De beurs voor deelnemende campers is op vrijdag 27 september van 12:00-17:00 uur en op zaterdag 28 september van
10:00-17:00 uur. De deelnamekosten voor particulieren met een camper bedragen € 8,40 per strekkende meter incl. BTW.
De campers worden opgesteld op het terrein Buiten de Waterpoort, prachtig aan de rivier de Merwede gelegen.
Eenmalige machtiging
Wij maken gebruik van een eenmalige machtiging bij inschrijving. De deelnamekosten zullen via automatische incasso
binnen 30 dagen worden verrekend. Voor uw eigen administratie ontvangt u na inschrijving een beursfactuur van uw
deelnamekosten. Betalingen die niet via machtiging afgeschreven konden worden en dus op de beurs door ons moeten
worden geïnd, betalen 10% van de deelnamekosten extra.
Annulering
Vrijblijvend inschrijven is niet mogelijk! Bij annulering bent u altijd de helft van de deelnamekosten verschuldigd. En bij
annulering ná 13 september 2019 bent u het gehele bedrag van deelnamekosten verschuldigd.
Meer informatie over de beurs
De informatie over de Botenbeurs Gorinchem met de plattegrond, de locatie waar u bent ingedeeld en uw
inschrijfnummer zal omstreeks eind augustus/begin september worden toegestuurd.
Verkooptafel met kampeerartikelen
Deelnemende campers die dat leuk vinden mogen bij de eigen camper een hoek inrichten als een klein verkoopstandje
waarop ze 2de hands (kampeer)artikelen te koop aanbieden en/of curiosa. Dat nodigt uit tot gezellig rondsnuffelen en past
prima bij de beurs. Voor deelnemende campers is deze mogelijkheid gratis. Voorwaarde is wel dat dit verkoophoekje echt
bij de camper wordt ingericht.
Opmerkingen
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Heeft u vragen, wensen of opmerkingen
dan kunt u dit aangeven op uw inschrijfformulier. Wij kunnen natuurlijk niet alle wensen inwilligen maar zullen bij de
indeling kijken of we uw wensen kunnen inpassen. En heeft u vragen, bel ons!

Contactgegevens
Lingehaven Gorinchem
Eind 5
4201 CP Gorinchem
Tel 0183-659314
lingehaven@gorinchem.nl
www.lingehavengorinchem.nl

Botenbeurs Gorinchem 27 en 28 september 2019
Inschrijfformulier particulieren : deelname met een camper

Naam

Adres

Postc + Woonplaats

Telefoon + Mobiel tel

Emailadres

Afmetingen camper
(kosten zijn € 8,40 per strekkende meter incl BTW)

Kenteken

Eenmalige machtiging

SEPA

Gemeente Gorinchem
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
Incassant ID: NL76ZZZ302804790000

Gegevens rekeninghouder:
Tenaamstelling rekening
IBAN (rekeningnummer)
BIC (niet verplicht bij NL IBAN)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gemeente Gorinchem om een eenmalige incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Gemeente Gorinchem.
Handtekening rekeninghouder:
Naam

………………………………………………………….

Plaats

………………………………………………………….

Datum

………………………………………………………….

