
 
 
 
 

Inschrijfformulier Kerstmarkt de Valuwe 15-12-2019 
 
 
Naam deelnemer :…………………………………………………………………. 
    
Adres   :…………………………………………………………………. 
 
Postcode + Plaats :…………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer  :…………………………………………………………………. 
 
Email   :…………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon :…………………………………………………………………. 
 
   
Welke producten wilt U aanbieden of welke activiteiten wilt U uitvoeren? 
 
………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………..… 
 
Wat wilt U huren?: 
 
☐ Hele kraam: 3.10 m breed – 0.9 m diep of 2.50 m breed – 1.0 m diep.  
 Kosten €25,-  
 De kramen worden op volgorde van inschrijving toegekend. 

Vol is vol! 
☐  ½ kraam: 1.55 m breed – 0.9 m diep.  
 Kosten €12,50  
 
Opmerking: U dient zelf eventueel een stoel mee te nemen. 
 
  

 
De volledige huurprijs dient vooraf te worden betaald bij inlevering van dit 
inschrijfformulier. 



 
 
 
 
 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
 
…………………………………………………………………………....................... 
 
………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………..... 
 
Het is verboden om drank of warme etenswaren te verkopen!   
Bij overtreden van deze regel heeft de organisatie het recht om U de toegang tot 
de Kerstmarkt te ontzeggen. 
 
Het inschrijfformulier moet uiterlijk 30 november worden ingeleverd op een van de 
volgende adressen: 
 
MFA de Valuwe, De Valuwe 1, Cuijk 
Yipp Bloemen en planten, De Valuwe 9, Cuijk 
 
U dient dan tevens de aan de inschrijving verbonden kosten te betalen. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de op de volgende pagina vermelde 
regels voor de standhouders te lezen en op te volgen. 
 
Wij wensen u veel succes en plezier op onze Kerstmarkt. 
 
 
Evenementengroep Wijkraad de Valuwe  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Regels voor de standhouders – Kerstmarkt De Valuwe 
 
 
Iedere deelnemer heeft zich te houden aan de regels van het wijkevenement. 
 
 Vanaf 13:00 uur kunt u uw kraam inrichten.  
 Het evenement zelf is van 14:00 uur tot 20:00 uur.  
 Bij aankomst meldt u zich eerst bij de balie in de MFA. U krijgt dan het nummer 

van uw kraam uitgereikt. 
 Auto’s en aanhangers mogen niet op het gedeelte van het terrein komen waar de 

kramen staan. U kunt uw auto en/of aanhanger op het aangrenzende parkeerterrein 
plaatsen. 

 De ruimtes tussen de kramen dienen te worden vrijgehouden. De aan de kerstmarkt 
grenzende winkels dienen namelijk toegankelijk te zijn. 

 De MFA neemt het deel van de horeca op zich, dit betekent dat er door andere 
standhouders geen drank of warme etenswaren mag worden verkocht. 

 Regelmatig lopen de BOA’s over het evenement om de veiligheid te handhaven.  
 De organisatie is herkenbaar aan een naamkaartje en een hesje van Wijkraad de 

Valuwe. 
 Er worden geen aparte prullenbakken geplaatst. Houdt het plein netjes en schoon! 
 Vanaf 20:15 uur kunnen de kramen worden leeggeruimd. U dient de kramen schoon 

achter te laten. Zorgt U dus aub voor een eigen prullenbak en/of vuilniszakken. 
 De organisatie zorgt voor een aantal vuurkorven. Het is absoluut verboden om zelf 

vuurkorven of ander open vuur te plaatsen . 
 Als er iets niet naar wens is, kunt u dat bij de organisatie melden aan de balie in de 

MFA. 
 Ga in geen geval in discussie met anders standhouders maar kom naar de 

organisatie.  
 U dient zich ten alle tijde te houden aan de aanwijzingen van de organisatie!  
 Bij het niet naleven van de regels heeft de organisatie het recht om U de toegang tot 

de Kerstmarkt te ontzeggen. 
 
 
 
Wij hopen op een goede samenwerking zodat dat het voor iedereen een fijne en 
gezellige Kerstmarkt wordt! 

 
Evenementen groep Wijkraad de Valuwe 

 


