GARAGEVERKOOP SCHORVOORT
ZONDAG 31 MAART 2019
Beste Schorvoortenaar,
De Schorvoortse buurtverenigingen (De Brandhoef, De Bergbeemden en Schorvoortberg-Oude Dijk)
organiseren op zondag 31 maart 2019 een garageverkoop, en dit van 09.00 uur tot 16.00 uur.
U kan dan in uw garage, in uw voortuin of op de oprit (en niet op de stoep!) tweedehands spullen te
koop aanbieden.
Wij zorgen voor de nodige publiciteit, o.a. via de lichtkrant. Ook wij zullen advertenties plaatsen op
enkele specifieke websites. Verder zal elke deelnemer 3 ballonnen ontvangen die hij kan ophangen
zodat hij voor de bezoekers duidelijk herkenbaar is als verkoper.
Heeft u in de loop der jaren ook een berg spullen verzameld die dringend de deur uit moeten, dan kan u
zich via onderstaande strook ten laatste op 18 maart inschrijven.
Voor de deelname betaalt u €1 administratiekosten!
Uw adres wordt dan in onze deelnemerslijst opgenomen en aangeduid op een plannetje.
Let wel even op volgende voorwaarden :
* U bent particulier en dus geen professionele verkoper. Eigen (kunst)creaties mogen wel verkocht
worden.
* U hebt zich ingeschreven via inschrijvingsformulier.
* U verkoopt enkel op privé-terrein en niet op openbaar terrein (zoals de stoep).
* U verkoopt geen (alcoholische) drank of etenswaren voor consumptie ter plaatsen.
* U neemt deel op eigen risico. De stad en de buurtverenigingen kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden (voor verlies, diefstal, schade, …).
Gelieve ook afval op te ruimen op voetpadden en de ballons te verwijderen.
Wij wensen U een succesvolle garageverkoop !
Van harte bedankt voor uw deelname.
Met vriendelijke groeten,
De organisatie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam : ...................................................................... Voornaam : ........................
Adres : .................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................... GSM : ..............................
schrijft zich in voor garageverkoop op zondag 31 maart 2019 van 09.00 tot 16.00 uur. Dit formulier dient ten
laatste op 18 maart 2019 bezorgd te worden aan :
Luc DIRKEN, Bergbeemden 24 , 2300 Turnhout. Frans Van Otten Bergbeemden 37, 2300 Turnhout.
Carlo Van Hoeck, Schansstraat 11, 2300 Turnhout. Julien Lornoy, Brandhoefstraat 57, 2300 Turnhout.
Bert en Marleen, Schorvoortberg 31, 2300 Turnhout.

