
2020 

BETUWSE OPEN KERSENDAGEN  

Zaterdag 4 en zondag 5 juli 

KERSEN FESTIVAL CHINA DAYS 

Dinsdag 7 en woensdag 8 juli 

AANMELDINGSFORMULIER voor de Streek Markt voor beide 

evenementen 

Marktdagen van 11.00 tot 17.00 uur 

Locatie: Boomgaard d'n Kerkewaerdt, Wadenoyen 

(ter hoogte van kruising Overlaat/Lingedijk 129a, 4014 ME WADENOYEN, vanaf rijksweg A15, afslag 

Wadenoyen) 

Naam :________________________________________________________________________________               

 

Adres :________________________________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats:__________________________________________________________________ 

 

Tel.nr.:__________________________________mobiel:________________________________________ 

 

Email:_________________________________________________________________________________ 

 

Wat verkoopt c.q. exposeert u: _____________________________________________________________ 

 

Internet adres:__________________________________________________________________________ 

 

Korte omschrijving van uw activiteiten________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

 

Ik kom met de volgende auto en/of aanhangwagen:_____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ik  wens _____(aantal) marktkra(amen) of ik heb een eigen stand/demo-auto en wens _____(aantal) grondplaatsen. 

AANMELDING VOOR 2 of 4 marktdagen:  

Ik meld mij aan voor de Betuwse Open kersendagen, zaterdag 4 en zondag 5 juli : _______JA*__________NEE* 

Ik meld mij aan voor het kersen festival CHINA Days, dinsdag 7 en woensdag 8 juli: ______JA*__________NEE* 

* (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Kosten voor een kraam (4m) en/of standplaats bedraagt € 50,00 ex btw, voor twee dagen, incl. 6 

consumptiemunten per dag en incl. een stroompunt (graag wel van tevoren aangeven of u dit nodig heeft).  Neemt u 

aan beide evenementen deel, dus vier marktdagen, krijgt u een korting van ons en betaalt u € 85,00 ex btw, voor 

vier dagen. 

Ook graag aangeven met wat voor auto u komt, met of zonder aanhangwagen. Dit i.v.m. parkeren en aanrijdroute. 

Voor het bedrag ad € 50,00 of € 85,00 ontvangt u van ons een factuur, nà inschrijving. Zodra u genoemd bedrag 

heeft overgemaakt is uw inschrijving voor de markt bevestigd. De organisatie behoudt zich het recht voor, uw 

aanmelding eventueel te weigeren, mocht uw aanmelding niet passen in de sfeer en opstelling van de markt of dat 

er al meerdere van dezelfde soort kramen zijn aangemeld. 

 

Handtekening:____________________________________________________________ 

 

Datum:____________________________________________________________________ 

 

Formulier per omgaande doch uiterlijk vóór 1 mei a.s. mailen aan: 

markt@betuwekers.nl 

 

Voor meer informatie, bel met Joke van Vrouwerff, 06 20 548482, coördinator 

kunst, streekproducten, home & garden  en curiosamarkt  tijdens de open 

kersendagen 2020 en China kersen festival. 

mailto:info@skcwb.nl

