Eeterij op Wielen Breda september 2018
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28, 29 en 30 september 2018 / Schoolakkerplein - Breda

Deelnamekosten

Op 28, 29 en 30 september staat
voor de 5e Eeterij op Wielen op het
gezellige Schoolakkerplein in hartje
Ginneken van Bourgondisch Breda.
Inschrijven foodtrucks:
Heb je zin om deel te nemen, vul
dan nu het inschrijvingsformulier in.

Inschrijven

1. Foodtrucks tot 5 meter lengte:
€ 850,00 excl. stroom- en
evt.waterkosten, excl. BTW
2. Foodtrucks van 5 - 7,5 meter
lengte:
€ 950,00 excl. stroom- en
evt.waterkosten, excl. BTW
3. Foodtrucks vanaf 7,5 meter
lengte:
€ 950,00 + € 75,00 per extra
stremap-meter vanaf 7,5 meter,
exclusief stroom- en
evt. waterkosten, excl. BTW.
Dat is voor de duur van het hele
evenement voor een grondplaats
met een diepte van 3 meter. Wil je
een eigen terrasje opstellen, dan
kan dat in overleg met de
organisatie. We zullen geen extra

kosten in rekening brengen.

Wij hanteren geen afdracht.
Stroom is € 75, - per stroompunt
van 230V / 3500 watt.

Stuur wat foto's mee van je
foodtruck en je heerlijke gerechten.
Zorg ervoor dat je het
productaanbod nogt dat je ook op
het evenement gaat aanbieden, om
misverstanden en te bieden.

Openingstijden voor de foodtrucks
(onder voorbehoud)

Organisatie

Vrijdag van 17.00 - 23.00 uur

Wij hebben de afgelopen jaren met
veel plezier en enthousiasme
Eeterij op Wielen in meerdere
steden georganiseerd. We hebben
het mooi en in the time-to-date over
te dragen aan een andere
organisator.

Zaterdag van 12.00 - 23.00 uur
Zondag van 12.00 - 20.00 uur
Wil je nog wat weten, kan je e-mailen
naar:
eeterijopwielen@hotmail.com
Wij verheugen ons over jullie mooie en
gezellige Eeterij op Wielen in het altijd
gezellige en Bourgondische Breda.

Vanuit BB-evenementen is
enthousiast gereageerd naar onze
zoektocht naar een nieuwe
organisatie. Eeterij op Wielen in
Overwelen and implementeren van
deze editie van Eeterij op Wielen in
Breda is dan ook in hun handen.
Wij wensen Ceacilia en Johan erg
veel succes.
Wim van Os

Ingrid Timmerman
Win Events BV
Ceacilia en Johan zijn bereikbaar:
Per e-mail: bbevenementen@live.nl
Mobiel: 06-83036368

Laat op:




Drankverkoop (alle dranken!)
Is ook gereserveerd. Klik hier
voor afspraken zijn gemaakt
schriftelijk (per email) door
ons zijn bevestigd.
Stroomaansluiting (en) en de
aangesloten apparatuur
wordt door ons
gecontroleerd. We were not
afgesproken dat het meer
stroom dan werd afgemeten,
er stroomuitval is die andere
foodtruckers die in hetzelfde
cluster zitten, gedupeerd
worden.
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