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Koningsdag 27 april 2019
Geachte meneer/mevrouw,

Amsterdam, februari 2019

Zoals elk jaar organiseren wij op Koningsdag een groot feest in de Watergraafsmeer. Muziek, dans, (straat)theater en veel kinderattracties
zorgen voor een fantastisch feest. Kinderen verkopen hun spullen op de stoep en voor u is er wederom de mogelijkheid om een kraam te
huren.
Plaats kraam
De kramen staan ook dit jaar op de Hogeweg, de Linnaeuskade en in de Linnaeusparkweg (richting kade). De Bredeweg is
niet voor kramen maar zal weer gebruikt worden als theaterstraat.
Wat kost een kraam?
De prijs van de kraam hangt af van hetgeen u gaat verkopen.
Een kraam voor de verkoop van “zolderspullen” kost € 69,50
Een kraam voor commerciële verkoop kost € 134,00
Een kraam voor de verkoop van etenswaren kost € 197,50
Alle kramen zijn 4 meter lang, hebben een dakje en staan op een gereserveerde plaats.
Hoeveel kramen mag ik huren?
In verband met de toenemende belangstelling voor het huren van een kraam is het huren van één kraam per
persoon/gezin/organisatie/bedrijf, het maximum.
Wat mag ik verkopen?
In onze kramen kan de meest uiteenlopende koopwaar worden aangeboden. Maar niet alles! Als u twijfelt of uw koopwaar verkocht mag
worden, neem dan contact met ons op. Dit om teleurstelling te voorkomen. Als wij constateren dat uw koopwaar niet op ons feest thuishoort,
kunnen wij u vragen om deze te verwijderen. Door een kraam te huren gaat u akkoord met deze voorwaarde.
Verkoop van etenswaren
De verkoop van etenswaren is alleen toegestaan, indien u over de juiste papieren beschikt zoals een bewijs van erkend straathandelaar en
werkt volgens de richtlijnen van hygiëne en veiligheid. Het stadsdeel zal gaan handhaven op het voldoen aan de wettelijke gestelde eisen.
Reserveren
U kunt per mail of door het opsturen van het onderstaande strookje één kraam reserveren. Het aantal kramen is beperkt. Reserveer dus tijdig!
Na ontvangst van uw aanvraag en overschrijving zullen wij de kraam definitief voor u reserveren. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 5
april zijn overgemaakt op ING nummer NL88 INGB 0000 842627 t.n.v. Bredeweg Festival "kraamverhuur". Enkele dagen voor Koningsdag
ontvangt u het toegangsbewijs, kraamnummer en een plattegrond van het feestterrein.
Eventuele verzoeken wat betreft de plek van de kraam kunt u op onderstaand strookje aangeven, wij kunnen niet garanderen dat we in alle
verzoeken kunnen voorzien.
Met het huren van een kraam gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, deze zijn (binnenkort) te vinden op onze website.
Voor informatie en reserveren: kramen@bredewegfestival.nl
Met vriendelijke groeten,
Saskia Prast & Patricia Veldman
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Invulstrook 2019
Ik huur 1 kraam en verkoop …………..……………………………………………………….
Ik maak …………...euro over op ING nummer NL88 INGB 0000 842627 t.n.v. Bredeweg Festival "Kraamhuur"
Naam…………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………..
Postcode / Plaats………………………………………………………………………………
Telefoon……………………………………………..
Email………………………………………………..
Wens Plek…………………………………………..
Handtekening

……………………………………………
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