
18DE KASSEIFEESTEN IN ZEGELSEM – INSCHRIJVINGSFORMULIER 

ROMMELMARKT OP 18 SEPTEMBER  

 
Beste verkoper 
 
U was de voorbije jaren een of meerdere malen aanwezig op de markt ter gelegenheid van 
de kasseifeesten te Zegelsem – Brakel. 
Ook dit jaar gaat de Rommel-, brocante- en antiekmarkt door op dezelfde locatie als de 
vorige jaren en dit op zondag 18 september 2016. 
De organisatie is in handen van de Gezinsbond in de Rand.  Wij voorzien een boeiend 
programma met muziek, animatie, tentoonstellingen, eetgelegenheid,wandeling …. 
Uiteraard zouden wij U terug willen verwelkomen als verkoper/koper op onze markt.   
Hierbij enkele praktische afspraken voor deelname:  

 De markt heeft plaats is open lucht vanaf 9u tot 18u. 
 Vanaf 9u worden er geen wagens meer toegelaten in de marktzone. 

 Zorg dat je voor 9u aankomt. 
 Aanmelden gebeurt aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat (N8) (= baan Brakel-

Oudenaarde) en Sint Ursmarusstraat. 
 Uit respect voor de lokale bewoners vragen wij u om pas vanaf 6u aan te melden.  

Onze medewerkers zullen U aan het aanmeldpunt een plaats toekennen.  
 De wagens mogen de standplaats niet verlaten voor 18u. 
 Deelname kost €5 per 5 meter. 
 Wie met een wagen binnenrijdt, plaats de wagen (ev. aanhangwagen) op de gereserveerde 

plaats.  
 Gelieve vooraf in te schrijven en het bedrag vooraf over te schrijven op de bankrekening van 

de Gezinsbond In de Rand  

            BE12 7775 9657 1092 

De inschrijving is in orde, als de betaling uitgevoerd is. 
 Gelieve online in te schrijven door het klikken om onderstaande link. Dit is zeer eenvoudig je 

hoeft enkele gegevens in te vullen en het bespaart ons veel typewerk.  Klik op de volgende 
regel: 
https://docs.google.com/forms/d/1VOjUzqVvSl7GVCDc-
vKudUtn1Wze00ZC0PHri_MY1Ns/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 Indien het niet lukt, stuur dan volgende gegevens naar dit e-mail adres:  uw naam en 
voornaam, adres, woonplaats, telefoonnr., gewenste aantal meters en naam van de 
rekeninghouder die de betaling uitvoert.       

   

 
  
Dank je wel. Met vriendelijke groeten 
Namens de Gezinsbond In de Rand 
GSM 0495 34 51 73  
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