Comité "Egmond op z'n kop 2021”
organisatie Grijze markt
Jörn Oud
Snoeckenburg 53
1935GC Egmond-Binnen
tel. 06 45134834
grijzemarkt@gmail.com
Egmond-Binnen, 10 mei 2021.
Geachte marktlieden,

2021

Na het missen van de vorige editie in 2020 zijn de voorbereidingen
voor Egmond op z’n kop 2021 inmiddels gestart. Ondanks de
onzekere situatie rondom het Coronavirus hebben we er als organisatie goede hoop op dat we van vrijdag 6 t/m
zondag 8 augustus 2021 Egmond op z’n kop kunnen vieren. Uiteraard zijn de manier waarop dat zal
plaatsvinden en welke onderdelen door kunnen gaan nog onzeker. We zijn hierbij volledig afhankelijk van de
situatie waarin we ons op dat moment bevinden.
In afwachting van de ontwikkelingen hebben we besloten de inschrijvingen voor de Grijze markt te starten.
Uiteraard snappen wij uw onzekerheid om al in te schrijven. Om die reden schuiven we het moment voor het
betalen van de inschrijving op naar 16 juli 2021. Mocht na deze datum alsnog blijken dat de markt geen
doorgang kan vinden, dan krijgt u het volledige inschrijfbedrag teruggestort.

Egmond op z’n kop 2021 is van vrijdag 6 t/m zondag 8 augustus.
De markt zal worden gehouden op vrijdag 6 augustus van 09.00 tot 15.00 uur.
U ontvangt vanaf heden geen aanmeldformulier meer per post. Door het insturen van de gegevens in het
formulier op de achterzijde en het overmaken van € 30,00 euro per kraam kunt u zich weer opgeven. Het
verschuldigde bedrag kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL82 RABO 0315 7006 96 t.n.v. markt
"Egmond op z'n kop 2021" te Egmond-Binnen. Het bedrag dient uiterlijk 16 juli 2021 in ons bezit te zijn.
Het bankafschrift is uw bewijs van inschrijving. Via de e-mail ontvangt u van ons de bevestiging. Gelieve in te
schrijven onder de tenaamstelling van uw bankrekening, dit om misverstanden te voorkomen. Ongeveer een
week voor de markt ontvangt u van ons via de e-mail de nadere gegevens met kraamnummer, de meldtijd en de
meldplaats.
Ondanks de omstandigheden hopen wij u weer enthousiast gemaakt te hebben voor een plek op onze unieke
markt en zien uw inschrijving dan ook graag tegemoet.
Graag tot ziens op de markt,
namens het comité "Egmond op z'n kop 2021”
Jörn Oud, marktmeester

Bezoek onze vernieuwde website voor meer informatie over het weekend

www.egmondopznkop.nl

onderstaande strook opsturen/inleveren op bovengenoemd adres, of
via de e-mail naar grijzemarkt@gmail.com

"-------------------------------------Hierbij schrijf ik mij in voor de Grijze markt op vrijdag 6 augustus 2021 tijdens "Egmond op z’n Kop
2021". Het inschrijfgeld is € 30,00 euro per kraam en maak ik voor 16 juli 2021 over. Bij het niet
doorgaan van de markt ontvangt u het volledige inschrijfbedrag terug. U kunt eventueel een wens
kenbaar maken. Uiteraard doen wij ons best aan ieders wens te voldoen maar dit is echter geen
garantie, u kunt ook nimmer protest maken als niet aan uw wens is voldaan.
NAAM:.........................................……………….………………………………………………………...………
ADRES: .........................................……………….………………………………………………………………
POSTCODE: ..............................WOONPLAATS: ……………………..…………………………………….
TELEFOON: .........................................……………….…………………………………………………….…...
AANTAL KRAMEN: .........................................……………….…………………………………………………
HANDELSWAREN: .........................................……………….…………………………………………………
EVENTUELE WENSEN: …...........................................……………….………………………………….……
E-MAIL ADRES: …...........................................……………….………………………………………...............

Bezoek onze vernieuwde website voor meer informatie over het weekend

www.egmondopznkop.nl

