
 

 

ORANJE VERENIGING LEUSDEN 

INSCHRIJFFORMULIER  BRADERIE KUNST- EN HOBBYMARKT  KONINGSDAG LEUSDEN 27 APRIL  

De braderie kunst- en hobbymarkt wordt gehouden aan de Hamersveldseweg te Leusden-Centrum. 
Datum: Op Koningsdag 27 april a.s. 
Aanvang : 10:00 uur (alle evenementen sluiten om 17:00 uur) 
U meldt zich op de dag vanaf 08:00 uur  bij de infostand van de O.V.L. op de hoek van de 
Hamersveldseweg/Lisidunalaan nabij het jongerencentrum “de Til” ingang voorzijde. 
Op vertoon van een kopie van het  inschrijfformulier, uw betaling voor de standplaats en een geldig 
legitimatie bewijs, zal u de standplaats worden toegewezen. 
Kramen worden door de O.V.L. genummerd opgebouwd en afgebroken, de gereserveerde 
grondplaatsen worden  gemerkt. 
U wordt per standplaats € 25,-- borg in rekening gebracht, na afloop zal de borg op uw bankrekening 
van de standplaatshouder worden terug betaald. Zie hiervoor het  marktreglement. 
Belangrijk: u bent verantwoordelijk voor uw afval, indien u dit achterlaat zal de organisatie u extra 
kosten in rekening brengen van € 55,-- per gehuurde plaats. Zie verder het markt reglement. 
 
U kunt deelnemen door dit inschrijfformulier geheel in te vullen en op te sturen of te mailen aan 
O.V.L. R.W. Scheffer, van Diepenheim Scheltuslaan 38 3832 EG LEUSDEN, of info@rwsivs.nl. 
U ontvangt aan de hand van uw inschrijving een factuur het bedrag dient u binnen 14 dagen over te 
maken op bankrekeningnummer  NL55RABO0335902790 te namen van Oranjevereniging Leusden 
onder vermelding van OVL kraamhuur, uw naam en het factuurnummer. 
Door het invullen/opsturen  van dit inschrijf formulier accepteert  u tevens het marktreglement, 
welke bij het inschrijfformulier is gevoegd. 
 
prijzen ambulante handel kunst& Hobby  aantal 
Kraam 120x400 € 62,50 + borg €25,-- € 37,50 + borg € 25,--  
Achterzeil € 11,00 € 11,00  
Extra schraag € 5,-- € 5,--  
Grond plaats p/mtr. € 15,50 + borg € 25,-- € 12,50 + borg € 25,--                 
Verkoopwagens  enz. € 130,-- + borg € 25,-- € 130,-- + borg € 25,--  
  Totaal bedrag € 
 
IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. 
Naam en/of bedrijfsnaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Soort ambulante handel  

K.v.K. nummer   

Soort kunst & Hobby  

E-mail adres  

Standplaats  

 
Plaats: …………………………………………………….. 
Datum: ……………………………………………………. 
Handtekening: ………………………………………… 


