
Contactpersoon 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Adresgegevens 

Kruis aan waar je aan wenst deel te nemen 
 4 juni - Streekmuseum Krimpenerwaard te Krimpen a/d IJssel - 11:00-17:00 uur

17 september- Springerpark te Schoonhoven - 11:00-17:00 uur

Kraam 
Wens je gebruik te maken van onze (inhuur)kramen incl. transport en op/afbouw?
Er zijn kramen in diverse maten beschikbaar. De kramen zijn voorzien van een wit zeil en     
bij slecht weer voorzien van een achterdoek. Kruis aan waar je gebruik van wenst te maken: 

Deelnameformulier
Oogst- & Streekmarkt 2022

Contactgegevens 

Bedrijfsnaam 

Werkblad 3,90 x 1,00 meter. Lengte bovenzeil 4,50 x 2,50 meter. Hoogte 2,40 meter. 

Kosten € 60,- 

Werkblad 2,70 x 0,80 meter. Lengte bovenzeil 3,90 x 2,20 meter. Hoogte 2,40 meter. 

Kosten € 55,- 

Halve kraam 1,95 x 1,00 meter (helft van kraam met bovenzeil 4,50 x 2,50 meter).   

Kosten € 45,- 

Extra ruimte bij de kraam; achter / links / rechts 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De Oogst-, en Streekmarkt Proef de Krimpenerwaard
is een initiatief van de Voedselfamilie Krimpenerwaard.



  Nee 

  Ja, tot 500 watt.   Kosten € 5,- 

  Ja, tot 3000 watt. Kosten € 10,- 

  Ja, tot 6000 watt. Kosten € 15,- 

  Ja, meer dan 6000 watt (prijs in overleg met de organisatie). 

Eten/drinken voor directe consumptie 
Om je product of bedrijf te promoten mag je bezoekers laten proeven. Wil je ook 
eten of drinken verkopen voor consumptie op het terras dan dien je dit op te geven.
De organisatie wenst het horeca-assortiment op elkaar af te stemmen en het aanbod 
op de daarvoor bestemde standplaatsen in te plannen. 

  Ja, ik bied consumpties aan en accepteer de bijkomende kosten a € 25,-
  Ik denk aan de volgende consumpties 

Om een compleet beeld van het aanbod te krijgen vragen we je een korte beschrijving/
antwoord op onderstaande vragen te geven:

• Welk product/ambacht wil je aanbieden

De Oogst-, en Streekmarkt Proef de Krimpenerwaard 
is een initiatief van de Voedselfamilie Krimpenerwaard.

Aanvullende vragen

Ik gebruik gas en draag hierbij zorg voor nieuwe koppelingen en slangen en ben 
tevens voorzien van een goede WA-verzekering en brandblusser. 

Eigen verkoopwagen 
  Ik maak gebruik van een eigen verkoopwagen.

(mogelijkheden en tarief in overleg met organisatie).
Kostenindicatie € 4,- per m2 met een minimum van € 50,00 inschrijving.  

Maten van verkoopwagen (lxbxh) 

Benodigde m2

Stroomvoorziening
Wens je gebruik te maken van elektriciteit?
(Hierbij ben je zelf verantwoordelijk voor verlengsnoeren en/of haspels).



• Wens je iets te demonstreren/organiseren?

Je kunt het formulier ingevuld mailen naar: 
oogstmarkt@voedselfamiliekrimpenerwaard.nl

De Oogst-, en Streekmarkt Proef de Krimpenerwaard
is een initiatief van de Voedselfamilie Krimpenerwaard.

Als deelnemer aan de Oogst- & Streekmarkt werk ik actief mee aan 
promotie en ga ik ermee akkoord dat mijn deelname wordt vermeld
op websites, social media en andere communicatie uitingen. 

Hiervoor wordt beeld en tekstmateriaal van eerdere edities of internet gebruikt.
Ook kun je onderstaand tekst en informatie kwijt over jouw deelname/bedrijf/product 
wat wij kunnen benutten voor promotiedoeleinden.
(in bijlage mogelijk beeldmateriaal toe te voegen).

JA  NEE

Ik wens promotiemateriaal van 'Proef de Krimpenerwaard' te ontvangen.

• Met hoeveel personen beman je je kraam?
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