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Aanmeldformulier voor ‘Tropisch Culturele markt’  
tijdens Kaais Zomercarnaval op zondag 4 september 2016 

 
Zo volledig mogelijk alle gevraagde gegevens invullen, a.u.b. 

 

Naam  / Bedrijfsnaam  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoon / gsm  

E-mail  

Website  

Soort stand commerciële stand  /  eet stand  /  ideële stand * 

Bedrag standplaats huur €  

 
Welke producten en/of diensten wilt u aanbieden?  (zo uitgebreid mogelijk invullen) 
Let wel: Producten dienen te voldoen aan de bepalingen van de Voedsel en Waren Autoriteit. 

 
 

 
 

 
Hier kunt u de locatie invullen: 

Zondag 4 september 
12.00-21.00 uur 

Locatie: A-Plaza de la Musica   /   B-Plaza de la Mercado * 

 
Heeft u een kraam nodig of niet? Graag hieronder invullen: 

Heb kraam nodig Ja / Nee*   Zo ja, heb nodig . . . kramen       (kramen 4 m breed) 

Komt met eigen kraam Afmeting  . . . . meter breed x . . . . meter diep 

Komt met eigen wagen Afmeting  . . . . meter lang x . . . . meter breed 

Indien u met een verkoopwagen komt, verzoeken wij u om een foto te sturen. Dit om een goede indeling 
te creëren. 
Voor een 2e kraam, voor dezelfde standhouder met hetzelfde product, wordt een gereduceerd tarief 
berekend (in overleg). 
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Welke elektronische apparaten zult u gebruiken? 

Apparaat type Volt Watt Apparaat type Volt Watt 

1 
 

  2   

3 
 

  4   

 
Gebruikt u gasflessen? 

Soort gas  

Liter inhoud  

Aantal flessen  

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
   Plaza de la Musica is A-locatie en Plaza de la Mercado is B-locatie. 
 
 
In het kort: 

 Vergunning, kramen, stroom, stroommatten, afvalbakken en vuilniszakken wordt door organisatie 
geregeld. U dient zelf voldoende verlichting en een verlengsnoer mee te nemen 

 Betaling dient binnen te zijn 14 dagen na dagtekening van factuur. Deze ontvangt u nadat het 
aanmeldformulier door ons is ontvangen en bevestigt voor deelname. Na betaling bent u verzekerd 
van deelname 

 U dient ter plaatse de instructies van onze marktmeester op te volgen 

 U dient zelf de door u gemaakte afval af te voeren, tenzij anders gemeld 

 In stands mogen geen dranken verkocht worden, zoals koffie/thee, frisdranken en alcoholische dranken 

 Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend 
 

 
 
 
Datum:  _______________________  Handtekening aanvrager:_________________________ 

 
 
 

Dit formulier invullen en opsturen naar: 
 
St. de Gangmaokers, org. KZC 
t.a.v. Ton Sneijers 
p/a Prinsendam 66 
4908 AB Oosterhout (N-Br) 
 
Of via: info@kaaiszomercarnaval.nl  
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