
✂
NAAM – VOORNAAM: ……………………………………………………………….…………………………………………...
GSM: …………………………………………….  E-mail:……………………………………………………………….….....
Adres: ……………………………………….……………………………………………………………………………….....
PC:……………… Plaats:………………….……………………………………………………………………………….......

 Zaterdag 15/06

Ik reserveer: ………meters (3, 6 – maximum 9m) 
Ik betaal: ………¤ (15 ¤ per 3 meters)  

op het rekeningnummer van de VZW O.F.C. BE67-3630-4765-1187

 Bewoner   Niet-bewoner 

 Zondag 16/06

Ik reserveer 3 meters 
Ik betaal 10¤ op het rekeningnummer  
van de VZW O.F.C. BE67-3630-4765-1187

Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en dit strikt toe te passen
!!!! BELANGRIJK !!!! Vermeld duidelijk in de communicatie de gebruikte NAAM voor de reservering, uw telefoonnummer en 
de gewenste dag zodat we het verband tussen uw betaling en uw reservering kunnen leggen.

Datum en handtekening:  

Rommelmarkt - 15 & 16/06/2019
Document in te vullen in hoofdletters AUB

Lentekermis
INSCHRIJVINGSFORMULIER ROMMELMARKT

Ik geef aan de COFC mijn toestemming om mijn gegevens te gebruiken in het kader van de rommelmarkten georganiseerd in Sint-Agatha-Berchem. Mijn persoonsgegevens zullen niet worden doorgege-
ven aan derden. Mijn gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Rommelmarkt van zaterdag 15 juni 2019 van 7u tot 18u
Kortestraat – Kerkstraat nrs 27 tot 95 (oneven) en nrs 50 tot 108 (even) – Vandendrieschstraat – Dr Leemansstraat – P. Preserstraat 
(over heel de lengte) – Groot-Bijgaardenstraat (tussen de Dr Leemansstraat en de Vandendrieschstraat).

De bewoners van deze straten hebben voorrang tot het bekomen van een plaats voor hun woning tot  
15 mei 2019: inschrijving EN betaling 
Vanaf 16 mei 2019, kan de organisatie u geen zekerheid geven voor uw woning te staan.

Voor de niet-bewoners, moeten inschrijving EN betaling ten laatste op 1ste juni 2019 uitgevoerd worden.
Plaatsen van 3m, 6m of maximum 9m. 
Op zaterdag na 8u30 gaan de gereserveerde maar niet geïnstalleerde plaatsen terug aan de organisatoren! 

Speelgoedrommelmarkt van zondag 16 juni 2019 van 9u tot 17u
Dr Leemansstraat (tussen de Koning Boudewijnplein en de P. Preserstraat). 
Aangezien het beperkt aantal plaatsen, moeten inschrijving EN betaling ten laatste op 1ste juni 2019 uitgevoerd worden.Toekenning 
van de plaatsen de dag zelf. Plaatsen van 3m.

Info/contact : COFC.1082@gmail.com 
Infopunt de dag zelf: Koning Boudewijnplein (zaterdag: van 7u tot 9u – zondag: van 8u tot 9u) 
Aankomst van de rommelaars: zaterdag tussen 7u en 8u30 en zondag tussen 8u en 9u

Praktische regeling:
1. 1. Inschrijving: 

> ON LINE op de website van de gemeente: www.berchem.brussels/nl/ 
> of door het antwoordstrookje hieronder aan de VZW OFC per mail te sturen COFC.1082@gmail.com 
> of per post, ingericht tot OFC, Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

2. Betaling op het rekeningnummer van de VZW OFC BE67-3630-4765-1187. 
Raadpleeg ons reglement op de website www.berchem.brussels


