Informatie over de braderie tijdens de Keidagen 2022
Datum : 29 april 2022
Betreft : Keidagen braderie op zaterdag 28 mei aanstaande
e-mail : support@lovlochem.nl

Beste ondernemer, maatschappelijke organisatie, particulier,
Zaterdag 28 mei aanstaande staat tijdens de Keidagen de braderie op de planning, wellicht hebben jullie de
promotie al voorbij zien komen. Op verzoek van de stichting Keidagen hebben wij de organisatie van de
braderie zelf weer opgepakt. Het bestuur streeft naar een markt met ongeveer 50 kramen verspreid over alle
winkelstraten en de markt voor zover inpasbaar met de kermis en de tent. We werken vanuit de bekende
plattegronden van 2019 en eerdere jaren.
Het doel van de LOV is een braderie met een verrassend en veelzijdig assortiment op de zaterdag van de
Keidagen. Een belangrijk visitekaartje van de binnenstad van Lochem waarvoor bezoekers komen en na afloop
met een tevreden gevoel naar huis gaan. Een beetje selectief zullen we dan ook zijn.
De kosten voor een kraam zijn dit jaar als volgt door het bestuur van de LOV vastgesteld:
• Een kraam voor een lid van de LOV kost 20 euro excl. BTW;
• Een kraam voor een andere ondernemer, maatschappelijke organisatie, particulier kost 35 euro excl. BTW;
• Een kraam voor een ondernemer van buiten Lochem kost 48 euro excl. BTW.
Tijdens de Keidagen gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als organisatie wijst de LOV alle kramen toe en zorgt dat ze zaterdag vroeg worden geplaatst en
voorzien van de naam van de gebruiker tijdens de Braderie;
De aangewezen standplaats is bindend;
Ervan uitgaande dat het opbouwen vlot verloopt, dan kan de kraam vanaf 9.00 uur worden ingericht;
Op last van de Politie en de Brandweer dienen alle auto’s om 10.00 uur weg te zijn uit de binnenstad;
Een kraam dient gedurende de hele zaterdag te worden bemenst;
Laat de kraam en standplaats aan het eind de dag schoon en opgeruimd achter zoals die ’s ochtends
hebt aangetroffen;
Houd er rekening mee dat de straten verder ruim genoeg blijven voor hulpdiensten, extra tafels,
(buitensporige) uitstallingen en verkoopwagens zijn dan ook niet toegestaan;
Wanneer je elektriciteit nodig hebt op de kraam, dan is dat in bepaalde gevallen tegen een vergoeding
van 10 euro excl. BTW mogelijk. Geef dit s.v.p. op het inschrijfformulier aan dan proberen wij je in te
passen op een plek met een aansluiting in de beurt. In dat geval dien je zelf te zorgen voor een
verlengsnoer of haspel.

Wanneer je wilt deelnemen zien wij het inschrijfformulier graag uiterlijk donderdag 4 mei retour. Je hoort
uiterlijk 8 mei van ons over de indeling en de locatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de LOV
Gijs Coers en Bart van Alten
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Ik wil graag deelnemen aan de Keidagen braderie 2022
Op zaterdag 28 mei aanstaande, van 9.00 tot 18.00 uur

o

Met een kraam van 3 meter lang voor € 35,- excl. BTW, want mijn onderneming of
maatschappelijke organisatie is gevestigd in Lochem;

o

Met een kraam van 3 meter lang voor € 48,- excl. BTW, want mijn onderneming is
gevestigd buiten Lochem.

Voorkeur locatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Vraag / opmerking / elektriciteit: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
De Lochemse Ondernemersvereniging (LOV) maakt de plattegrond en zorgt voor de plaatsing van de
kramen. Wanneer een ondernemer in de binnenstad een kraam voor de eigen zaak wil plaatsen
wordt die voorkeur gevolgd. De andere kramen deelt de LOV in zodat er een samenhangende
presentatie en gevarieerd aanbod voor de bezoekers ontstaat. Afhankelijk van de weersvoorspelling
(storm) heeft de LOV het recht om de markt te annuleren. Deelnemers worden daarover per e-mail
of telefonisch geïnformeerd.

Gegevens deelnemer
Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aanbod producten/diensten: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

o

Machtiging Automatische incasso

o

In ontvang liever een factuur

Indien van toepassing machtigt U de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV) voor incassering van
het verschuldigde bedrag voor één of meer kramen tijdens de braderie op zaterdag 28 mei.
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening deelnemer: …………………………………………………………………………………………………………………..
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