
BEVESTIGING DEELNAME 
FESTIVAL AMBACHT21
Zondag 12 september 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

ONDERGETEKENDE 

Contactpersoon

Namens deelnemende
firma/ondernemer/organisatie

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoon

INRICHTING

Onderwerp/titel van mijn 
presentatie of stand

Demonstratie/activiteiten/
workshop
(Vermeld evt. leeftijd)

Benodigde aankleding t.b.v. 
presentatie

 Elektriciteit benodigd 220 (stroompunt: e 5,-) 

 Water benodigd 

 WIFI (indien mogelijk)

 Anders, namelijk:

Ja, ik doe graag mee aan Festival Ambacht21 op zondag 12 september 2021. 
Mijn deelname bestaat uit:

 “Woestijntent”; 4 x 4 meter plek. Aantal: (e 75,-)

 Marktkraam (e 25,-)

 Openstelling van mijn werkplaats/winkel/bedrijf 

 Achterwand 3x2 meter met zeil (e 10,-)

 Anders, namelijk:

KOSTEN
Afgesproken prijs voor deelname/huur standplaats:  e



PROMOTIE VAN UW BEDRIJF OF  
ACTIVITEIT OP SOCIAL MEDIA
Leuk dat u meedoet! We promoten uw deelname en uw organisatie graag via onze (social) media 

kanalen. Wilt u ons hierbij helpen en ons aanvullende informatie toesturen over uw organisatie 

en uw deelname? Bijvoorbeeld:

• Wat kunnen bezoekers verwachten tijdens Ambacht21? 

• Organiseert u nog een bepaalde activiteit? 

• Geeft u een workshop of demonstratie? 

• Kunnen bezoekers iets maken? 

Laat het ons weten! Stuur ook wat foto’s door naar info@ambacht21.nl!

Uw tekst voor onze Facebookpagina/website:

Gelieve één ondertekend exemplaar mailen naar info@ambacht21.nl 

TIP: Volg onze Facebookpagina @ambacht21 en kondig uw deelname ook aan op uw eigen 
Facebookpagina en/of website. Zo creëren we samen nog meer aandacht en bezoekers! 

U ontvangt binnenkort een factuur. Pas na betaling van uw factuur is de inschrijving definitief.  

We waarderen uw deelname! Samen maken we er een fantastisch makersfestival van.

Plaats: Datum:

Handtekening deelnemer Handtekening Ambacht21

INFORMATIE
• De precieze locatie zal op een later tijdstip met u worden gecommuniceerd.
• Opbouwtijd van 07.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur op zondag
• Afbreken van 17.00 tot 21.00 uur

mailto:info%40ambacht21.nl%20?subject=Foto%27s%20Facebookpagina/website
mailto:info%40ambacht21.nl%20?subject=Bevestiging%20deelname%20Festival%20Ambacht21
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