www.proteahoogte.co.za
Volg ons op Facebook @proteahoogte of @proteaJeug
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PROTEAHOOGTE WINTERMARK AANSOEKVORM
DATUM:
TYD:
PLEK:

27 Junie tot 2 Julie 2022
10:00 tot 19:00
Maandag tot Vrydag
Saterdag
09:30 tot 15:00
NG Kerk Proteahoogte, 75 Heuwelstraat, Brackenfell

VOLTOOI VOLLEDIG IN (DRUKSKRIF) :
UITSTALLER NAAM EN VAN
BESIGHEID NAAM
PRODUK BESKRYWING
ADRES
KONTAKNOMMER
EPOS
WEBTUISTE
SOSIALE MEDIA SKAKEL
UITSTALSPASIE
Merk u keuse en aantal wat u benodig.
TAFELS

MERK “X”

AANTAL

MERK “X”

AANTAL

MERK “X”

AANTAL

Vol tafel – 1.8m x 0.75m – R500
Vol tafel teen muur – 1.8 x 0.75m – R520
Halwe tafel – 0.9m x 0.75m – R300
VLOERSPASIE
Staander / Vloerspasie – 0.9m x 0.75m – R450
Trappe op verhoog – 1.1m x 2m – R600
YSKAS
Yskas spasie – een rak - 0.43m x 0.55m x 0.3m – R350
ANDER VERSOEKE
(Die gemeente behou die reg voor om uitstalspasie en versoeke na diskresie toe te ken.)
VERSOEK
Kragprop (Koste: R50 per week)
Ander:

MERK “X”

AANTAL

KONTROLELYS VAN DOKUMENTE WAT SAAM MET DIE AANSOEK INGEHANDIG MOET WORD:




Bankbevestigingsbrief vir die besigheid se bankbesonderhede.
Fotos van produkte. (Nie meer as 6 fotos per aansoek nie. Fotokwaliteit van 1MB elk.)
Voorbeeld van tafeluitleg of uitstalling. (Nie meer as 2 fotos per aansoek nie. Fotokwaliteit van
1MB elk.)

Aansoekvorm en bogenoemde dokumente moet voor 19 April 2022 gestuur word aan:
markte@proteahoogte.co.za
VRYWARING:
Hiermee vrywaar ek, ______________________________, NG Kerk Proteahoogte van alle aanspreeklikheid vir
enige skade van enige aard wat ek en/of my besigheid mag ly as ‘n direkte of indirekte gevolg van
diefstal, brand, breekskade, of enige ander oorsake.
Ek verklaar ek dat ek bogenoemde inligting, sowel as die inligtingstuk, gelees het, dit verstaan en
aanvaar.
Om aan die POPI Wet 4 van 2013 se vereistes te voldoen, het ons as Gemeente jou toestemming nodig
om onderstaande inligting te mag versamel en veilig te berg op NG Kerk Proteahoogte se stelsel.
Ek verstaan dat enige persoonlike inligting wat op hierdie vorm gedeel word, slegs gebruik sal
word vir die doel van die aansoek.
Ek gee toestemming om my persoonlike en finansiële inligting te mag versamel en veilig te berg
op NG Kerk Proteahoogte se stelsel.
NG Kerk Proteahoogte mag my besigheid se produkte, fotos, en sosiale media skakels op die
Proteahoogte Markte en Proteahoogte Gemeente Facebookgroepe deel.

___________________________
Handtekening (NIE GETIK NIE)

____________________
Datum

