Prijslijst Markten Winkelhart Blerick 2019
(Prijzen per 01-01-2019 en inclusief 21% BTW.)

Koningsmarkt
zaterdag 27 april
08.00-17.00
Deze vrijmarkt kenmerkt zich door een groot aantal kramen met een braderiekarakter, met
overlappende en/of meerdere dezelfde koopwaar.
Kraam zonder zeil
€ 70,00
Kraam
met zeil
€ 80,00
Grondplaats / Verkoopwagen
per meter
€ 17,50 (min. 4 meter)
Eetwagens
per meter
€ 25,00
Vakantiemarkt
maandag 8 juli
11.00-17.00
Een braderie welke het begin van de zomervakantie inluidt, ondersteund door diverse
attracties en artiesten. Overlappende en/of meerdere kramen met dezelfde koopwaar.
Kraam zonder zeil
€ 55,00
Kraam
met zeil
€ 65,00
Grondplaats / Verkoopwagen
per meter
€ 13,50 (min. 4 meter)
Eetwagens
per meter
€ 25,00
Multiculturele Markt
zondag 8 september
12.00-17.00
Een multiculturele markt met muziek, zang en dans van verschillende culturen met in het
marktaanbod een rijke mix van producten met een buitenlands tintje.
Selectie op “multicultureel” gerelateerde artikelen.
Kraam zonder zeil
€ 55,00
Kraam
met zeil
€ 65,00
Grondplaats / Verkoopwagen
per meter
€ 13,50 (min. 4 meter)
Eetwagens
per meter
€ 25,00
Kerst-Sfeer-Markt
zondag 8 december
12.00-17.00
Kenmerkend voor deze markt is de levende kerststal en sfeer. Kritische selectie om een ruim
aanbod te verkrijgen in kerstgerelateerde- en cadeauartikelen.
Vanwege de sfeer verhuren wij voor deze markt wat kramen betreft alleen “kerstkramen”*
of, bij uitzondering en in overleg, witte partytenten.
Kerstkraam (met zeil, zijwanden en verlichting)*
€ 75,00
Partytent wit, 5x5m
€ 175,00
Grondplaats / Verkoopwagen
per meter
€ 15,00 (min. 4 meter)
Eetwagens
per meter
€ 25,00

Uitzonderingen op de bovenstaande prijzen
- Inschrijvingen zonder commerciële doelstelling kunnen in aanmerking komen voor gratis
deelname of deelname met korting. (Uitgezonderd Koningsmarkt)
- Bij contante betalingen worden de factuurbedragen verhoogd met een toeslag van € 5,-.
- Er kan een vaste bijdrage of borg gevraagd worden m.b.t. de afvalbijdrage. Dit is geen vraag
maar een verplichting. Deze bijdrage kan per deelnemer, per markt en per jaar verschillen. In
geval van een borgbetaling bepaald de marktmeester of u in aanmerking komt voor teruggave
hiervan. wordt door de marktmeester bepaald en is hierover geen reclamatie mogelijk.
Extra’s
Stroomafname 220V (per aansluiting)
Stroomafname 380V (per aansluiting)
Verloopstekker Euro-220V (nodig voor stroomafname!)
Verlengkabel
Verlichting, compleet aangesloten (bij Kerstkramen inbegrepen)
Kraamlatten, per stuk

€ 10
€ 20
€ 10
€ 10
€ 30
€ 2

*Kerstkramen
- Onderstaand een afbeelding van deze kramen. Indien u bij de huur van meerdere kramen
geen tussenwanden wilt, kunt u dit aangeven op het inschrijvingsformulier. Dit geldt ook voor
het geval dat u geen voorfront wilt en/of geen planken.

