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DEELNEMERSREGELEMENT BRADERIE 17 MEI 2020 

Hieronder volgen enige regels waarmede EENIEDER rekening dient te houden voor het 

welslagen van de BRADERIE te PRINCENHAGE: 

1. Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen of gebruik te maken van enige

geluidsinstallatie.

2. Bij aankomst dient u zich te melden op het adres t.h.v. HAAGSEMARKT 20, waar

de organisatie u uw standplaats zal aanwijzen.

3. U dient voor 09:30 uur op het braderie terrein aanwezig te zijn, enkele dagen voor

de braderie ontvangt u een brief met daarin de details van uw deelname.

Let op: het braderieterrein dient vanaf 09:30 uur tot 17:00 uur autovrij te zijn!

4. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht het braderieterrein NIET voor 17:00 uur

te verlaten.

5. Het is verboden een voorverlenging te plaatsen op uw kraam, i.v.m. noodzakelijke

calamiteiten doorgang hulpdiensten.

6. Eventuele emballage of andere verpakkingen dienen door u zelf te worden

opgeruimd c.q. meegenomen. Dit in verband met het openstellen van de

gemeentelijke wegen (Haagweg/Haagsemarkt/Dreef) omstreeks 18:00 uur.

7. Kosten: kraam (per 4 meter) € 75,00 / grondplaats (per 4 meter) € 55,00 /

stroomvoorziening € 7,50.

8. Indien u stroomvoorziening nodig heeft, dient u dit van te voren aan te geven op het

inschrijfformulier.

9. Uw inschrijfgeld dient u voor 6 mei 2019 te voldoen op bankrekeningnummer 
NL03RABO0154535842; onder vermelding van: “Braderie Princenhage 2020 / en 
uw opgegeven firmanaam”.

U heeft pas gereserveerd als zowel het inschrijfformulier als de betaling in ons bezit 
zijn. Op aanvraag kan een factuur voor uw eigen administratie worden verstrekt, let 
wel deze wordt alleen digitaal per mail verstrekt.

10. De organisatie heeft het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren.

11. Bij niet nakomen van dit reglement wordt u voor verdere jaren onverbiddelijk

van deelneming uitgesloten.

Wij wensen u een mooie zonnige dag en goede zaken toe. 
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