
 
 
 

 
 

VOORLOPIGE INSCHRIJVING KERSTMARKT 
GEMEENTEGROT 2022 

 
Met dit formulier schrijft u voorlopig in voor een of meerdere stands op de Kerstmarkt 
Gemeentegrot, editie 2022. Deze inschrijving geeft geen recht op een standplaats en/of de gewenste 
locatie in de grot.  
 
Inschrijving moet geschieden uiterlijk 1 juli 2022.  
 
Deze inschrijving is vrijblijvend tot het moment waarop de gemeente deze definitief en schriftelijk 
heeft bevestigd. 
 

GEGEVENS STANDHOUDER 
Handelsnaam 
 

 

Verantwoordelijke 
contactpersoon 
 

 

Adres bedrijf 
 

 

Postcode en plaats bedrijf  
Mobiel nummer en naam 
contactpersoon 

 

Email adres, tevens 
correspondentie adres 
 

 

Uw KvK nummer  
Uw BTW nummer 
 

 

Uw ID bewijs nummer  
Soort ID Bewijs  Paspoort / ID kaart / Rijbewijs 
IBAN nummer van uw Bank  
BIC nummer van uw Bank  
Tenaamstelling van uw Bank  



 
GEGEVENS TEN BEHOEVE DE GEWENSTE STANDRUIMTE EN LOCATIE 

Stond u ook in 2021 op 
deze kerstmarkt 

JA / NEE 

Met hoeveel basis 
stands (3 meter) stond u 
er in 2021?   

 

Welke nummers hadden 
uw stand(s) in 2021? 

 

Welke ruimte wilt u in 
2022? 
 

Stand 1:  3 meter lengte plus ___ aanvullende meters  
Stand 2:  3 meter lengte plus ___ aanvullende meters  
Stand 3:  3 meter lengte plus ___ aanvullende meters  
Stand 4:  3 meter lengte plus ___ aanvullende meters  
Stand 5:  3 meter lengte plus ___ aanvullende meters  

Elektra in uw stand  
 

JA / NEE 

Hoeveel vermogen 
heeft u nodig?  

______ Watt 

Internetaansluiting 0 / 1 /  2 
Beurswanden nodig 
 

JA / NEE 
Aantal: ____ 

Opbouw stand  Door de Standhouder / Door de organisatie 
 

Heeft u tafels nodig? JA / NEE 
Aantal: _____ 

Heeft u duurzame 
draagtassen nodig 

JA / NEE  
Aantal : ________ (per 100 stuks) (de kostprijs wordt doorberekend. 
Indicatie € 0,15 per tas) 

Aantal Brandblussers  
Uw huidige 
opslagruimte in m3 

 

 
 
 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN 
Producten (omschrijving en foto) 
Per vak één product omschrijven  

Producten (omschrijving en foto) 
Per vak één product omschrijven 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 
TARIEVEN KERSTMARKT GEMEENTEGROT 2022 (EXCLUSIEF BTW) 

HUURPRIJS  
Basisprijs per stand, per 3 meter lengte  € 2.200 
Prijs voor elke aanvullende meter lengte € 440 
OVERIGE KOSTEN   
Milieuheffing, verplicht voor elke Standhouder 10 % van totale standhuur 
Beurswand beschikbaar stellen, per beurswand € 40 
Stand opbouwen, inclusief beurswanden  € 400 
Tafels, per stuk  € 25 
Gehuurde opslagruimte per m3 per jaar € 125 
Internetaansluiting (pinbetalingen), per aansluiting  
Per 2e en volgende aansluiting  

€ 350 
€ 90 

Elektriciteitskosten  Op basis van gebruik 
Brandblusser, per stuk  € 25 
Duurzame draagtassen Op basis van kostprijs 
Waarborgsom, met eindfactuur te verrekenen € 800 
 
 
Uw inschrijving is volledig als de organisatie in het bezit wordt gesteld van een volledig ingevuld en 
ondertekend bewijs van inschrijving en de ondertekende standhouders voorwaarden.  
 
Inschrijving wordt definitief zodra u van de organisatie een definitieve bevestiging heeft ontvangen.   
 
De standhouder houdt zich aan de voorwaarden zoals gesteld in de standhouders voorwaarden, de 
gemeentelijke evenementenvergunning en de provinciale regelgeving en voorwaarden. 
 
 
 
Plaats van ondertekening: ________________________________________________ 
 
 
Datum van ondertekening: ________________________________________________ 
 
 
 
 
Handtekening en naam ondertekenaar:  


