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Inschrijfformulier Kwaku Summer Festival 2014 
12, 13, 19, 20, 26, 27 juli en 2, 3, 9 en 10 augustus 

5 weekenden | zaterdag en zondag | 1 uur per dag langer 
 
 
*Bedrijfsnaam / Organisatie: _____________________________________________ 
 
*Contactpersoon Dhr./ Mevr.: ____________________________________________ 
 
*Factuuradres: _______________________________________________________ 
 
*Postcode en Woonplaats: ______________________________________________ 
 
*Telefoonnummer: ____________________________________________________ 
 
*E-mailadres: ________________________________________________________ 
 
*IBAN rekeningnummer voor terug storting borg: ____________________________ 
 
*Op naam van: _______________________________________________________ 
 
 
*Omschrijving product/ activiteit: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Land van product: ____________________________________________________ 
 
*Categorie van de stand: _______________________________________________ 
 
Voorkeur* voor stand locatie aan de hand van rastercoördinaten: 
1e _______________________________________ 

2e _______________________________________ 

3e _______________________________________ 
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* Definitieve locatie in overleg met organisatie 

Extra benodigdheden:  

Ik verwacht gebruik te maken van aanbod van onderstaande producten:  

Ik gebruik een koelwagen (alleen categorie 4, 8, 9, 10), kenteken: ______________ 

Toeslagen Soort Prijs  Borg 

A Container  10 ft (5 weken)  € 375,00    

B 

Container 20 ft (5 weken) 

(niet beschikbaar voor cat. 1 t/m 8)  € 475,00    

C Extra stroom per 16 Amp per weekend  € 150,00    

D Water aan en afvoer aan tent (5 weken)  € 300,00    

E Alcohollicentie categorie 8 en 9 (5 weken)  € 350,00    

F 

Extra Marktkraam per weekend 

Borg € 50 per weekend  € 50,00   

G 

Vloerplanken (5 x 0, 50 meter) per stuk 

Borg € 5 per stuk  € 10,00   

H Pallet per stuk  € 25,00    

I 
Brandblusser per stuk 
Borg € 50 per weekend  € 50,00   € 50,00 

J Dranghek per stuk   € 5,00   € 25,00 

K IJs  per kilogram € 2,00    

L Extra entree medewerker per dag  € 2,00    

M 
Overschrijding toegewezen kavel (m.n.) 
categorie 8, 9 ,10, per weekend per m2  € 15,00    

 

Standgeld:    _____________ 

Bedrag extra benodigdheden:  _____________ 

Borg categorie:   _____________ 

Borg extra benodigdheden:  _____________ 
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Zodra wij uw inschrijving binnen hebben ontvangt u een factuur. Uw inschrijving is 
echter pas definitief als tenminste 10% van het standgeld bij ons binnen is. 

Let op: dit inschrijfformulier is geen bewijs van deelname. Er kunnen dus geen 
rechten aan ontleend worden. Voor alle duidelijkheid maken wij u erop attent dat u 
aan alle wettelijke normen en bepalingen dient te voldoen. Voor overige informatie 
verwijzen wij u naar de standhoudersvoorschriften: de voorwaarden voor deelname, 
de hygienevoorschriften, en overige voorschriften van officele instanties 

 

 

Ik verklaar akkoord te gaan met de bepalingen van het Kwaku Summer Festival  

Naam:___________________________________________________________ 

Handtekening: ____________________________________________________ 

Datum: _________________________________ 

 

 

 

Inschrijfformulier kan verstuurd worden naar kraam@kwakusummerfestival.nl of per 
post naar: 

Kwaku Summer Festival BV 
Zeeburgerdijk 19 B 
1093 SK Amsterdam 
  


