
OPGAVE-FORMULIER 
STANDHOUDERS 
HEERLIJCKE MARKT DIEPENHEIM 
2022

1 Welke data wil je meedoen? 

2 Heb je eerder op de Heerlijcke Markt in Diepenheim gestaan? 

3 Waar wil je gebruik van maken? (aankruisen en invullen aub) 

4 Persoonlijke of bedrijfsgegevens (* is verplicht veld) 

□ zondag 24 april 2022 (Kunstmoment) □ zondag 7 augustus 2022

□ maandag 6 juni 2022 (2e pinksterdag) □ zondag 4 september 2022

□ zondag 3 juli 2022 □ zondag 2 oktober 2022

□ ja □ nee (graag ook vraag 5 invullen!)

omschrijving prijs aantal 
markten

totaalprijs

□ Kraam van 4 meter (wordt geleverd met dak), inclusief 1 
lunchpakket en 2x koffie

€ 47,50

□ Staplaats, inclusief 1 lunch en 2x koffie/thee € 32,50

□ Stroomaansluiting per kraam/per keer € 5,00

□ Achterscherm incl. klemmen per kraam/per keer (hiervoor 
wordt een borg gevraagd van € 10,00)

€ 5,00

□ Extra lunch € 6,00

Je ontvangt een rekening van de totaalprijs. 
Grondruimte buiten, naast je eigen stand is gratis tot 2 mtr.

(Bedrijfs)naam

Voor- en achternaam*

Adres*

Postcode en woonplaats*

Telefoonnummer*
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5 Product/stand gegevens (alleen voor nieuwe standhouders) 

6 Indienen 

• Bij het indienen van het deelnameformulier verklaar je bekend en akkoord te zijn met onze 
algemene voorwaarden. 

• Let op: stuur een rechtenvrije foto mee van je stand! 
• Mail het ingevulde formulier naar info@heerlijckemarkt.nl

E-mailadres*

Website

Facebook

Instagram

HMD-nummer (indien bekend)

Welk product wil je verkopen?

Is dit product door jouzelf 
gemaakt?

Wil je een marktkraam of een 
staplaats?

Beschrijf de aankleding van je stand

Wil je iets extra's doen (bv. 
workshop, muziek, modeshow)?

Heb je eerder op soortgelijke 
markten gestaan? Zo ja, welke?

Schrijf in het kort iets over jou en je 
product.
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