
     
Aanmeldingsformulier Kerstmarkt te Denekamp  
 

Zondag 19 december 2021 / Tijd : 12:00-17:00 uur 
 

Naam bedrijf:…………………………………………Activiteit: ………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PC en Plaats………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………. 

 

Mailadres : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Kraam huren  (afmeting 4 meter) á €40,00 aantal: ………………….             

O huisje huren €45,00 aantal:……………………. 

O Standplaats Kerstmarkt €12,00 per meter. Aantal meters……………………………………..                                   

O  Stroom* nodig: Zo ja waarvoor: ………………………………………………………………………. 

             Watt…………………..         Volt ……………………………. 

              Kosten: 230 V. = €8,00 

                           380 V. = €15,00 

             *bij meer gebruik van aangevraagde wattage, kan het stroom bij u afgesloten worden. 

 

** tevens zijn wij helaas genoodzaakt om €20,00 borg te berekenen. We hebben helaas gezien dat 

er verschillende standhouders soms eerder vertrekken dan toegestane tijd. De borg ontvangt u 

vanaf half vijf weer retour door de organisatie. Borg voldoen bij betaling. 

 

-Zelf meenemen: Kabelhaspel (indien stroom nodig) + stoel 

- Indien u als activiteit gasflessen gebruikt dient u voor een eigen brandblusser te zorgen.  

  Dit moet vermeld worden bij uw aanmelding 

- Bij meerdere aanmeldingen van dezelfde activiteiten, gaan we kijken naar datum van                 

aanmelding. 

- Staanplaats is niet bindend aan andere jaren, deze wordt aangegeven door de organisatie 

- Zelf zorgen voor aankleding van uw kraam: zwart doek is een pré 

Bij inschrijving dient het geld gelijk overgemaakt te worden op 

 rekeningnummer NL 52 RABO 0110789512 t.n.v. kerstmarkt  Denekamp.  

Met duidelijke vermelding van uw naam/activiteit. Datum van betaling geld als datum 

aanmelding. ( bij meerdere aanmeldingen van dezelfde standhouders word hier nagekeken) 

 

** bij aanmelding na 1 december zijn wij genoodzaakt om €10,00 administratiekosten te 

berekenen. 

U kunt dit formulier sturen naar; activiteitenmkbdenekamp@outlook.com of per post naar  

Organisatie Kerstmarkt  Denekamp– Per adres: Vledderstraat 2A Denekamp 

mailto:activiteitenmkbdenekamp@outlook.com


 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE ACTIVITEITEN DENEKAMP! 
 
 
Mede door nieuwe wettelijke regelgeving zijn wij genoodzaakt het onderstaande aan 
u mede te delen en te handhaven  
 

1. Aanmeldingen dienen per mail of per post te worden gedaan. 

• Duidelijke activiteiten / verkoop omschrijving  

• Loterijen dienen apart te worden vergunt door de gemeente. 

( u kunt hiervoor contact met ons opnemen ) 

( de gemeente zal hiervoor kosten in rekening brengen) 

• Wij hopen verenigingen die andere jaren loterijen hadden met creatieve nieuwe 

activiteiten te mogen welkom heten. 

 

2. Bij bak en braad activiteiten dienen wij rekening te houden met de plaatsing van de kraam 

door eisen van de vergunning en handhaving, vermeld dit a.u.b. duidelijk.  

• U dient eigen  goedgekeurde blusmiddelen hiervoor mee te nemen.  

• Open vuur is ten alle tijden verboden ook vuurkorven zijn niet toe gestaan. 

• Gas flessen dienen ook te zijn gekeurd. 

• Frituren dienen te zijn beveiligd tot maximaal 200 graden tevens dienen deksels 

aanwezig te zijn. 

 

3. Geen Alcohol onder de 18 jaar, Wij vragen ook u daarin met ons mee te kijken. 

 

4. Er dienen geen alcoholhoudende dranken te worden verkocht.  

•  Met uitzondering van glühwein op de kerstmarkt, dit dient wel te worden vermeld bij de 

aanvraag. 

 

5. Prullenbakken dienen niet in nabijheid van braadmiddelen te staan. 

 

6. Wij vragen u uw standplaats netjes en schoon op te leveren na afloop. 

 

7. Tevens dienen er geen geluid of omroep installaties te worden gebruikt tenzij dit is overlegt met 

de organisatie  

 

8. Graag uw e-mail adres vermelden op het aanmeld formulier zo kunnen wij u wanneer nodig 

spoedig informeren of in de toekomst overgaan op digitale aanmeldingen. 

 

 

 

 

Bedankt voor uw medewerking en begrip.  

Samen hopen wij op veel gezellige activiteiten.  

 

Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen via: activiteitenmkbdenekamp@outlook.com 

 

Met vriendelijke groet,  

De Organisatie / activiteiten commissie MKB Denekamp  
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