MAILING
MARKTPROGRAMMA SEIZOEN 2019
LE COLLECTIONNEUR v.o.f
Geachte standhouder,
Graag brengen wij u weer op de hoogte met deze mailing van de door ons
georganiseerde markten seizoen 2019.
In tegenstelling tot geruchten in de wandelgangen zullen wij de komende
tijd de markten gewoon organiseren.
De knipkaart is geldig op de Maandagmarkt, Plein 1940 en op de
Brocantezondag.
Dit jaar gaan we starten met een aantal markten in Studio 58.
Dit zijn 2 vlooienmarkten en een Brocantemarkt.
De eerste markt is zaterdag 26 januari.
Een kraam kost € 35,00

LE COLLECTIONNEUR
Meestoof 29
4331 VD MIDDELBURG

TEL 06-49698405 OF 06-22450426
WWW.LECOLLECTIONNEUR.NL
E-MAIL collection@zeelandnet .nl

REGLEMENT
MARKTEN LE COLLECTIONNEUR v.o.f
1. Iedereen staat voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.
De organisatie of personen die werk of diensten uitvoeren
voor de organisatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld
worden voor welke gebeurtenis dan ook.
2. Kramen die niet tijdig geannuleerd zijn ( tenminste 48 uur
van te voren ) of wanneer anders vermeld, worden in
rekening gebracht.
3. Dit geldt tevens voor het aanmelden voor een bepaalde
markt: Bij het niet verschijnen op een bepaalde markt
ontvangt u een rekening, bij niet betalen van die rekening
blijft u uitgesloten van deelname aan onze markten.
4. U hebt meestal een kraam met een hoek erbij, daar kunt u
een tafeltje van 1x2m2 plaatsen. Meer ruimte wordt in
rekening gebracht.
5. Houdt u aan de opbouwtijden: Middelburg Markt vanaf 9.00
uur, Plein 1940 vanaf 7.30 uur
6. Op de Maandagmarkt moeten de auto’s nadat ze zijn
uitgeladen onmiddellijk elders geparkeerd worden. Ze mogen
pas om 16.30 weer de Markt worden opgereden en alleen via
de Lange Noordstraat.
7. Het is niet toegestaan nieuwe goederen en kleding en
tweedehands speelgoed op onze markten aan te bieden. Ook
goederen die op een rommelmarkt thuishoren mogen op onze
markten niet verkocht worden.

8. Houdt u aan de tijden en pak niet voortijdig in. Voor
Middelburg geldt dat er voor vier uur niet mag worden
ingepakt. Pak eerst in en haal dan uw auto. Het is voor een
bezoeker niet leuk om tegen lege kramen aan te kijken en het
haalt de markt naar beneden. Is er toch een reden om eerder
weg te gaan dan even overleggen met de organisatie.
9. Bied alleen objecten aan die in overeenstemming zijn met het
thema van de markt en bied tevens goed materiaal aan op een
verzorgde kraam: Het stimuleert de verkoop en zorgt er ook
voor dat bezoekers onze markten graag bezoeken.
10. Afval en lege dozen dient u na de markt zelf weer mee te
nemen en niet achter te laten bij en in afvalbakken rond de
markt.
11. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van
onze standhouders, zijn de kramen eenmaal ingedeeld dan
wordt daar niet meer van afgeweken. Bij geschillen in
welke vorm dan ook beslist de organisatie en deze beslissing
is bindend. Door ondertekening van het
inschrijvingsformulier gaat u akkoord met het reglement.

WAT

: EERSTE MIDDELBURGSE VLOOIENMARKT

WANNEER: Zaterdag 26 januari van 9.00-17.00 uur
WAAR
: Studio A58, Podium 23 te Middelburg.
OPBOUW : vanaf 7.00 uur
PRIJS
: € 35,00 per kraam
OPMERKING: Dit is een try-out. Bij succes wordt er nog een vlooienmarkt
En een brocantemarkt georganiseerd.
Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met
Organisatieburo van Aerle uit Helmond
TOEGANG : € 3,50 p.p. + kopje koffie en/of kopje thee
Gratis parkeren.
WAT
: PAAS-FAIR MIDDELBURG
WANNEER: Zaterdag 20 april van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 21 april van 12.00 tot 17.00 uur
Maandag 22 april van 11.00 tot 17.00 uur
WAAR
: Markt te Middelburg
0PBOUW : Zaterdag vanaf 7.00 uur. Zondag vanaf 10.00 uur
Maandag vanaf 8.00 uur
PRIJS
: € 225 voor 3 dagen per plaats in pagodetent incl. tafel
€ 85 voor 1 dag per plaats in pagodetent incl. tafel
LET OP
: PAGODETENTEN ZIJN ER ALLEEN BIJ SLECHT
WEER!!!!!!!!
€ 120 voor 3 dagen per kraam buiten
€ 50 voor 1 dag per kraam buiten
STROOM : € 25 per aansluiting plus gebruik
NOTITIE
: De paasfair is in principe alleen met kramen.
N.a.v. de weersverwachting kunnen er pagodetenten
geplaatst worden ( tegen meerprijs)
WAT
: BOEKEN EN VERZAMELMARKT MIDDELBURG
WANNEER : Elke maandag van 29 april t/m 30 september 22 markten
Van 11.00 tot 17.00 uur
M.u.v. 5 augustus i.v.m. Kermis op de markt.
WAAR
: Op de Markt te Middelburg
OPBOUW : Vanaf 9.00 uur
Prijs
: € 40,00 per kraam /of knipkaart 15 x € 540 of 8 x € 300 of
AAN EN
€ 770,00 voor 22 markten
AFMELDEN : Vrijdags voor 18.00 uur
NOTITIE: Om de ruimte eerlijk te verdelen is er bij iedere kraam een
hoekje van ca. 1 ½ m2. Wie meer ruimte nodig heeft kan extra ruimte
huren. De prijs is € 5 per m2. Dus een tafel van 4 meter erbij komt op €
20.Een kleedje op de grond idem dito.

WAT
:
WANNEER :
WAAR
:
PRIJS
:
OPBOUW

HEMELVAARTSFAIR MIDDELBURG
30 mei en 31 mei van 10.00 tot 17.00 uur
Markt Middelburg
€ 80 per kraam voor 2 dagen
€ 50 per dag () 30 mei () 31 mei
: Vanaf 8.00 uur.

WAT
: ZONDAGSE BROCANTE MARKT TE MIDDELBURG
WANNEER :07 april - 05 mei - 02 juni - 07 juli - 04 augustus –01september
06 oktober – 03 november.
WAAR
: Markt Middelburg. Als de markt bezet is wijken we uit
Naar de winkelstraat en Koorkerkhof.
PRIJS
: € 40 per kraam.
OPBOUW : Vanaf 10.00 uur markt van 12.00-17.00 uur
AAN \ AF
MELDEN : vrijdags voor 18.00 uur.

WAT
: ANTIEKMARKT BRIELLE
WANNEER : Woensdag 07 augustus van 10.00 tot 17.00 uur
WAAR
: Voorstraat en omgeving
PRIJS
: € 50 per kraam
OPBOUW : Vanaf 8.00 uur.
WAT
: BROCANTE EN ZO MIDDELBURG
WANNEER : Donderdag 11 april t/m donderdag 17 oktober. 9.00-16.00
Tijdens de kermis vallen er waarschijnlijk 2 donderdagen
Uit ( 01-08 augustus) en Hemelvaart 10 mei
WAAR
: Plein 1940
PRIJS
: € 40 per kraam
OPBOUW : vanaf 7.30 uur
AAN/AF MELDEN: dinsdag voor 18.00 uur.
LET OP
: Voor wat betreft het aanrijden van deze markt op Plein 1940
zal dit hetzelfde zijn als in 2018, dus via de Lange Viele
( stapvoets i.v.m. de voetgangers) wij gaan wel proberen
om ontheffing te krijgen voor het inrijverbod van de
toegang naar plein 1940. U hoort ervan.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie
over de door ons georganiseerde markten.

Boeken via de website s.v.p.
Een kraam is pas voor u gereserveerd als betaling heeft plaatsgevonden op
onze rekening :NL28 INGB 0001263814 t.n.v Le Collectionneur v.o.f. te
Middelburg.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het
reglement voor onze markten.
Wilt u uw telefoonnummers ( vast en gsm) vermelden, zodat wij u kunnen
bereiken als door weersomstandigheden de markt geen doorgang kan
vinden. Eventuele afmeldingen uitsluitend per telefoon of sms.

