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Naam. ______________________________________________ 
Adres. ______________________________________________ 
Postcode en woonplaats _______________________________ 
Mailadres  ___________________________________________ 
 
 
 
Aanvraagformulier voor deelname aan Veluwse Avondmarkten Beekbergen 

Erkende goede doelen, Hobby (eigengemaakte artikelen) 
 
Ondergetekende meld zich aan voor deelname aan de Veluwse Avondmarkten die gehouden worden 

op alle donderdagavonden in de maanden juli en augustus 2018. 

 

Bedrijfsnaam :______________________________________________________ 

Contact persoon_____________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:______________________________________________ 

Tel. En/of Mobiel nr.:_________________________________________________ 

E-mail adres: _______________________________________________________ 

KvK nummer:_______________________________________________________ 

BTW nummer:______________________________________________________ 

Bank rekening nummer:______________________________________________ 

Welke verkoop artikelen: Duidelijke omschrijving van het artikel______________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Aantal gewenste kramen: _____________________________________________ 

Stroom voorziening:  ja / nee     Hoeveel _________________________________ 

Neemt deel op aantal avonden: ___________ Plaats en “X” achter de data dat u wilt deelnemen. 

De donderdagavonden die u wenst te staan duidelijk aankruisen:  

5/7 12/7  19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8  30/8 
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Prijzen (exclusief B.T.W.) voor 2018: 

 

Prijzen per week 1 kraam/plek (4 meter) 2 kramen/plekken 3 kramen/plekken 

Bij alle  9 weken € 30,00 € 55,00 € 80,00 

Bij 5 t/m 8 weken € 32,50 € 60,00 € 87,50 

Bij 1 t/m 4 weken € 45,00 € 80,00 € 110,00 

 

Kraam/plek is 4 meter. 

Verbruik elektriciteit per aansluiting tot 200 Watt is vrij. Meerprijs € 2,00 per 500 watt 

U wenst …………  Watt  (verplicht invullen)   

 

Deze prijzen zijn alleen geldig bij voorinschrijving. 

Waarborg per avond bedraagt   € 25,00 met een maximum van € 100,00 voor alle avonden. 

Als uw aanmelding wordt goedgekeurd krijgt u van ons een factuur voor het te betalen 

bedrag. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen   

Wordt uw aanmelding afgekeurd, dan ontvangt u geen bericht van ons.  

Indien u voorgaande jaren heeft deelgenomen en dit jaar niet wilt deelnemen vragen wij 

u ons zo spoedig mogelijk te berichten.  

 

      Akkoord en kennis genomen van onze algemene voorwaarde en de kleding voorschriften VAM 

 

Getekend te:_______________________________  Datum: __________________________ 

 

Handtekening voor akkoord:____________________________________________________ 

 
 

Dit formulier gaarne volledig invullen en 1 exemplaar ondertekend aan ons terug sturen.  

Het dient uiterlijk 1 mei 2018 in ons bezit te zijn.  

Wij wijzen u er wel op dat indien wij hiermee akkoord gaan, dat deelname eerst een feit is 

als het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bij geschreven. 

 

Dit formulier naar Veluwse Avondmarkt, Postbus 82, 7360 AB  Beekbergen, of mail aan: 

info@veluwseavondmarkt.nl 


