Veras Market
PRAKTISK INFORMATION
Veras Market finder sted kl. 11.00 -16.00

ADRESSE

RETNINGSLINJER

WestMarket er åbent fra kl. 07:00, og
der er indgang fra Vesterbrogade 97 og
Matthæusgade 46.

Fordelingen af stande foregår efter “først-til-mølle”- princippet. Vi tillader os at rykke rundt på standholdere, såfremt deres placering strider imod sikkerhedsreglementet.
					
Det er tilladt at medbringe eget tøjstativ, dog må hver stand
max have to stativer i alt.

WestMarket
Vesterborgade 97
1620 København V

STANDE

Din stand måler ca. 2x2 m og inkluderer et bord.
		
Lej 1x tøjstativ (1,8x1,9m) på hjul inkl. 50x bøjler for 170
DKK HER

Det er tilladt at sælge brugt tøj og accessories til kvinder
og mænd.

Det er ikke tilladt at medbringe egne borde.
					

NEDTAGNING

Kl 16:00 bedes du pakke sammen og rydde pænt op efter dig
OPSÆTNING
selv. Husk at tage alle dine sager med dig.
Du tjekker ind i Veras stand fra kl. 09:30-10:30. Det er ikke
					
muligt at tjekke ind før.
Det er ikke tilladt at pakke ned før tid.
Alt skal være pakket ned senest kl. 17:30.
Din stand skal være sat op kl. 11:00.
					
Har du lejet stativ og bøjler, beder vi dig klappe stativet
Er du forsinket, send venligst en sms til 21 62 59 88
sammen, samle bøjlerne i to bundter á 25 stk. og atter returnere det til Veras stand.
Har du lejet et stativ inkl. bøjler bliver disse udleveret, når
du tjekker ind.
FÅ PENGE FOR DIT OVERSKYDENDE
					
TØJ
Medbring venligst din kvittering for køb af standen gerne i digital form - så holder vi det lidt grønnere.
Efter markedet kan du aflevere dit overskydende tøj til
					
Veras. Det afleveres i Veras stand, hvor du tjekkede ind.
Har du spørgsmål kan du skrive til
					
verasmarket@verascopenhagen.dk
Som tak kvitterer vi med 200 DKK til Veras tøjkoncept,

SPRED BUDSKABET

Inviter dine venner til markedet så vi sammen sikrer os, at
der kommer en masse besøgende - og at du får solgt ud af
dine genbrugsgodter!
Del Facebook-eventet med dit netværk - du finder det på
Veras Market Facebook-side. Følg os på @verascopenhagen på Instagram og tag #verascph og #verasmarket

hvor du finder et stort udvalg af genbrugs- og vintagevarer. Rabatkuponen sendes efter markedet og kan bruges på verascopenhagen.dk eller i vores butik på Nørre
Voldagde 18, 1358 København K.
					
Vi glæder os til at se dig!
					
Kærligst
Veras damer
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ÅBNINGSTIDER
WestMarket Vesterbrogade 97
1620 København V
Søndags åbningstider: Kl.07.00-19.00
Madboderne åbner: Kl.11.00-16.00 pånær Bager
Khron, som åbner kl.07.00		

TOILETTER

Der er adgang til toiletter i WestMarket - bare
følg skiltningen.
					

PARKERING

Der er parkeringskælder under WestMarket, som er åbent
fra 07.00-19.00 under. Det koster 12 kr. i timen.
Der er elevator direkte fra parkeringskælderen til Veras
Market.

