
     
 
 
 
 
 
U KUNT OOK DIRECT VIA INTERNET BOEKEN! 
   
             
Geachte heer, mevrouw,    
 

Hierbij onze voorlopige marktenlijst met de tot nu toe vastgestelde data. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst van onze eigen 
inschrijfformulieren behandeld. (Sport)verenigingen betalen indien niet anders vermeld € 45,00 inclusief 21% BTW, het kraamformaat (over het 
algemeen 3 meter) kan afwijken van de kramen van handelaren. Voor verenigingen wordt geen meerdagen-korting gehanteerd. Politieke partijen worden 
niet onder het verenigingentarief geplaatst. 
Wilt u voor inschrijving op meerdere markten voor elke markt een apart inschrijfformulier invullen, u kunt hiervoor het inschrijfformulier kopiëren. 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Via onze site www.dynamicpromotions.nl 
kunt u meerdere markten tegelijk reserveren.  
 

Standhouders die in 2019/2020 een standplaats op een markt toegewezen hebben gekregen en deze standplaats hebben ingenomen, hebben  
tot en met woensdag 10 februari 2021 voorrang met inschrijven op dezelfde markt in 2021 met dezelfde branche. Met voorkeuren van de 
standhouders (bijv. zelfde standplaats als vorig jaar) wordt alleen rekening gehouden indien de standplaatskosten minimaal 7 dagen voor het 
evenement zijn voldaan 
 
I.v.m. Coronamaatregelen worden inschrijvingen per mail bevestigd of afgewezen. De factuur ontvangt u enkele weken voor het geplande 
evenement als duidelijk is of dit evenement daadwerkelijk door mag gaan. Indien het evenement wegens coronamaatregelen niet gehouden 
mag worden, ontvangt u van ons hierover bericht, er worden dan geen kosten in rekening gebracht.  
Uw inschrijving is dus bindend, behalve als wij wegens coronamaatregelen het evenement niet mogen/kunnen organiseren. In deze situatie 
hebben wij geen verplichtingen meer naar elkaar. 
 
 
 

Dag  datum naam tijd  plaats    prijs per krm incl. BTW 
 
Koopzondag   3 oktober Hippe Herfst Fair 11.00-17.00 Gouda-Centrum    € 70,00 
 
Koopzondag   3 oktober Handmade Markt 11.00-17.00 Gouda-Centrum    € 70,00 
   (Tijdens Hippe Herfst Fair)   evt. halve kraam te huren   € 37,50 
Koopzondag   3 oktober    Boeken/Platen/CD Markt 11.00-17.00 Gouda- Centrum     € 59,00 
   (Tijdens Hippe Herfst Fair) 
 
Zaterdag   9 oktober Jaarmarkt VERPLAATST 10.00-16.00 Lopik- Centrum        € 70,00 
 

Vrijdag  15 oktober Zomerbraderie VERPLAATST 10.00-21.00 Leerdam- Centrum    € 70,00 
 

Zaterdag 16 oktober Zomerbraderie VERPLAATST 10.00-17.00 Leerdam- Centrum    € 70,00 
 
KoopZondag 17 oktober Zomerbraderie VERPLAATST 12.00-17.00 Leerdam- Centrum    € 70,00 
      Bij boeking van 2 dagen   5% korting 
      Bij boeking van 3 dagen   10% korting 
 
Dinsdag 19 oktober Herfstbraderie NIEUW! 11.00-17.00 Westerhoven- Kempervennen   € 65,00 
 
Dinsdag 26 oktober Herfstbraderie NIEUW! 11.00-17.00 Westerhoven- Kempervennen   € 65,00 
 

Vrijdag  29 oktober Halloweenmarkt  16.00-21.30 Zoetermeer    € 75,00 incl. verlichting 
   (Tijdens Halloweenstad) 
 

Zaterdag 27 november Braderie 10.00-17.00 Vianen- Centrum    € 70,00  
 

Koopzondag 28 november Sinterklaasbraderie 11.00-17.00 Gouda-Centrum    € 70,00  
 

Vrijdag   10 december Kerstmarkt 10.00-21.00 Leerdam- Centrum    € 70,00 
    
Zaterdag 11 december Kerstmarkt 10.00-17.00 Leerdam- Centrum    € 70,00 
      Bij boeking van 2 dagen   5% korting 
          Incl. stroom voor verlichting 
 

Zaterdag 11 december Winterfair 11.00-21.00 IJsselstein- Centrum    € 72,50 
           incl. stroom  voor verlichting 
      In Hoofdwinkelstraten 3 mtr. krm/Molenstraat,Schuttersgr. 4 mtr krm 
 

Zaterdag 18 december Winterfair 12.00-21.00 Zwijndrecht (Raadhuisplein)   € 70,00 incl. verlichting 
 
 
Op al onze markten kunt u maximaal 2 uur voor aanvangstijd uw kraam / tafel inrichten en dient u minimaal  
een half uur voor aanvangstijd uw kraam / tafel in te richten.  
 

Eventueel toegewezen hoekplaatsen dienen ervoor dat u om de standplaats heen kunt lopen, voor uitstallingen  
naast de kraam dient een grondplaats van het gewenste aantal meters gehuurd te worden. Illegaal naast de  
standplaats geplaatste artikelen worden verwijderd. 
 

Reserveringen korter dan 21 dagen voor het evenement worden automatisch op de markt afgerekend, deze en 
overige betalingen op markten worden belast met 10% extra administratiekosten 
 
 
 
 

Achtersloot 115B 
3401 NV IJSSELSTEIN 
Tel: 0182-525508  
Fax : 0182-517743 
Mobiel : 06-53284302 
E-mail : info@dynamicpromotions.nl 
Internet : www.dynamicpromotions.nl 
KvK : 29048424 
BTW nummer : NL815347005B01 
ABN AMRO: NL66ABNA0534742718 
ING : NL58INGB0007776727 
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Kosten voor stroomgebruik op onze markten bedragen: 
Stroom tot 500W €   6,05 incl. BTW 
Stroom van 500W tot 1500W € 12,10 incl. BTW 
Stroom van 1500W tot 3500W € 18,15 incl. BTW 
Stroom boven 3500W eigen stroom of in overleg. 
 
U dient zelf voor aansluitmaterialen/verlengkabels te zorgen van minimaal 25 meter. 


