Nieuwsbrief januari 2019
Geachte relatie,
Wij wensen u een bijzonder goed en vooral gezond 2019. Wij willen samen met U wederom
goede spraakmakende markten realiseren.
Vanaf nu kunt u zich inschrijven.
Direct na inschrijving ontvangt u een bevestiging plus factuur. De eerste factuur dient u direct
over te maken. Dat is uw borg die verrekend wordt met de laatste markt waaraan u
deelneemt. Daarmee is uw deelname gegarandeerd. Vervolgens ontvangt u een maand voor
de aanvang van uw volgende markt een nieuwe factuur.
1. U dient ervoor te zorgen dat de factuur 14 dagen voor aanvang van de volgende
markt is overgemaakt.
2. Als het bedrag niet binnen is ontvangt u een herinnering. Deze dient wel voor
aanvang van de markt betaald te zijn.
3. Wij willen met zo min mogelijk contant geld op de markt lopen.
4. Voor enkele producten geldt een exclusiviteit. Bijvoorbeeld bij Tupperware,
Magneetsieraad, food e.d. Eenmaal geboekt kunnen deze niet meer geannuleerd
worden. Wij hebben dan speciaal voor u anderen moeten teleurstellen. Voor
algemene kramen geldt dat deze tot vier weken voor aanvang van de markt
geannuleerd kunnen worden.
5. Lees ook onze algemene voorwaarden op www.b-o-b.nl
Heeft u hierover vragen? Stuur een mail naar: info@b-o-b.nl
Markten in Hoofddorp
De bijna maandelijkse markt in Hoofddorp staat op de drukste winkelstraat in het centrum
van Hoofddorp. Op de Marktlaan zijn bedrijven als Dirk van den Broek, C&A, Douglas, Zarah
e.d. gevestigd. Je bent er altijd verzekerd van veel publiek.
Nieuw in Hillegom: De Corsomarkt!
Op zaterdag 13 april trekt het Bloemencorso door de Bollenstreek. Dit trekt duizenden
bezoekers. Naast een groep oude ambachten is er plaats voor deelnemers met creativiteit,
kunst, Hollandse producten en streekproducten.
Op zaterdag 23 maart wordt er de traditionele Lentemarkt gehouden, op 29 augustus de
grote Jaarmarkt en op 14 december de Kerstmarkt.
Toeristische Paasmarkt
Met Pasen komen vele duizenden toeristen naar Katwijk aan Zee. Op zaterdag 20 april
organiseren wij op de Boulevard een toeristische markt.
Wij rekenen op mooi weer want dan wordt het bijzonder druk.
De traditionele serie Zomermarkten in het centrum van Katwijk wordt op dinsdag 25 juni
feestelijk geopend met een Creativiteit markt op het Andreasplein bij het witte kerkje.

Dé Hollandse Markt
In Lisse wordt op 8 juni “de Hollandse markt” gehouden. Een markt met Hollandse- en
vakantie producten, creativiteit en ambachten. !!!! gewijzigde datum, is nu 15 juni !!!!
Op 3 augustus vindt in Lisse de grote zomermarkt plaats en ter afsluiting op 21 december de
Kerstmarkt.
Dorpsfeestje in Zwanenburg en Badhoevedorp
Traditiegetrouw organiseren wij al jaren de markt in Zwanenburg en Badhoevedorp. Dit jaar
wordt er weer echt een feestje van gemaakt.
Zwanenburg staat voor 11 mei en Badhoevedorp voor 1 juni op het programma.
Zoals u leest wordt het weer een interessant jaar om aan deze markten deel te nemen.
Deelnemers ontvangen voor iedere markt een Nieuwsbrief met kraamnummer of grondplaats
en belangrijke informatie.
Vindt u dat O.K.?
Schrijf dan nu in bij B.O.B!

Inschrijven bij www.b-o-b.nl

