organiseert Vogelweelde Meppel haar traditionele vogelmarkt in de TT Hall in Assen.
Adres: De Haar 11 9405 TE Assen ; Snelweg A28, afrit 31a Assen-Zuid/ TT Circuit
U kunt bij de hal parkeren.

1 Reserveren
Reservering is verplicht en kan via e-mail markt@vogelweeldemeppel.com of telefonisch tot woensdag 25
oktober, tussen 19.00 - 21.00 uur bij Alwin Smit, tel. 06-36594763 of bij Cor Schipstra 06-14891576.
Bij verhindering graag tijdig bericht. Bij afzegging na 20 oktober en zonder dringende reden, zijn wij
genoodzaakt het marktgeld bij u in rekening te brengen. Dit geldt eveneens als u zonder afmelden op de
marktdag wegblijft.

2. Tarieven marktgeld:
In de TT Hall maken we gebruik van planken van 2½ of 3 meter lang.
Wij bieden de volgende mogelijkheden:
1½ meter, inclusief 1 persoon: € 15,2½ meter, inclusief 2 personen: € 20,3 meter, inclusief 2 personen: € 25,5 meter, inclusief 3 personen: € 35,6 meter, inclusief 3 personen: € 40,7½ meter, inclusief 4 personen: € 50,9 meter, inclusief 4 personen: € 60,10 meter, inclusief 4 personen: € 65,Per 2½ meter extra € 10. Buitenring: € 9,- per meter inclusief planken. € 8,- per meter zonder planken. Een extra
persoon bij uw stand kost € 8,-. Graag bij reservering aantal personen aangeven. Toeslag voor stroom op de stand
(huur t/m 5 meter) € 5,- of € 10,- (huur meer dan 5 meter).

Bij huur vanaf € 50,- ontvangt u een gratis parkeerkaart!
Betaling van het marktgeld vooraf per bank (Let op: NIEUW REKENINGNUMMER!) op NL26RBRB0955930685
t.n.v. Vogelweelde Meppel onder vermelding van uw naam en reserveringsnummer.
(Voor betalingen uit het buitenland: BIC: RBRBNL21). Betaling aan de kassa: toeslag € 5,- !

Bij huur van 5 meter of meer mag u de hal in met de auto om te lossen. I.v.m. een goede doorstroming,
is het van belang dat u zo snel mogelijk uw handel uitlaadt en de auto op de parkeerplaats zet.
Vrijwilligers van Vogelweelde zullen u helpen met laden en lossen.
Niet eerst vogels verkopen en de auto laten staan!

3. Opbouw en indeling.
Op de woensdag voorafgaand aan de markt, zal de definitieve indeling worden gemaakt. Hierna zijn geen
wijzigingen meer mogelijk. Vervolgens wordt op vrijdagmiddag de markt opgebouwd.

4. Toegang standhouders.
Toegang vanaf 07.00 uur tot 9.00 uur. Voor een snelle doorstroming dienen de handelaren gelijktijdig met hun
medewerkers naar binnen te gaan. Toegang bij huur van 5 meter of meer via de toegangsdeur 5 (voorzijde hal).

Bij huur van 3 meter of minder toegang via de toegangsdeur 26 (zijde parkeerplaats).
U ontvangt ter plaatse voor u en uw medewerkers een polsbandje, waarmee u vrij in en uit kunt lopen.
Toegang tussen 9.00 en 9.30 uur is niet mogelijk. Na 9.30 uur kunt u gelijktijdig met het publiek naar binnen.

5. Verkoop vogels uitsluitend uit passende kooien.
De verkoop van vogels uit LOPERS IS VERBODEN. Hiermee is het welzijn van de vogels het beste gediend en zal
het de verkoop ten goede komen. Wij verzoeken u om uw vogels aan te bieden in passende kooien, waarbij
tevens de hoeveelheid vogels per kooi passend dient te zijn. Geen kooien met vogels onder de tafel! Bij verkoop
van vogels uit niet-passende kooien, vuile kooien of overvolle kooien zult u van de markt verwijderd worden!

6.Marktcontrole.
Marktcontrole is er om gezonde vogels op de markt te hebben en te voorkomen dat er verboden vogels worden
aangeboden. Dit om een gezonde markt te blijven behouden! Een dierenarts is aanwezig.

7. Buitenhandel niet toegestaan.
Het aan- of verkopen van vogels buiten de hal is niet toegestaan. U riskeert hiermee uitsluiting van de markt en
een bekeuring. Indien u afspraken maakt met potentiële kopers/verkopers, doe dit in de hal!
Het is in het belang van iedereen dat de markt tot het einde voortduurt. Indien u als handelaar
voor 14.00 uur zonder geldige reden en zonder toestemming van de marktmeester de markt verlaat, loopt u
het risico uw vaste plaats te verliezen. De grote deuren gaan open om 14.00 uur.

De internationale vogelmarkt “Vogelweelde” vindt plaats op
de 2de zaterdag in maart en op de 4de zaterdag in oktober.

De volgende vogelmarkt is op 10 MAART 2018
Zie verder www.vogelweeldemeppel.com
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen neem dan contact op
met onze marktmeester, Alwin Smit. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 19.00 - 21.00 uur,
Tel. 06-36594763 Wilt u deze nieuwsbrieven blijven ontvangen stuur dan uw adreswijziging aan
onze vereniging, via e-mail; markt@vogelweeldemeppel.com

