
 

Ets Charve bvba Soldatenstraat 113 1082 Brussel  

Inschrijving Jaarmarkt en Belevingsmarkt Datum: 01 juli 2022 
 
 
contactpersoon: Danny Cobbaert / danny.cobbaert@charve.be / gsm (tussen 15u en 18u) : 0477/555773 
 
 
Geachte, 
 
Zaterdag 1 oktober 2022, tussen 8.00 en 17.00 uur, is het terug zo ver, de gezelligste jaarmarkt en 
Belevingsmarkt  van Vlaanderen in de Opperstraat! 
 

 Heb je een handelszaak in de Opperstraat? 
 Ben je marktkramer en sta je jaarlijks op de jaarmarkt? 
 Heb je een kraam en wens je voor de eerste keer deel te nemen? 
 Ben je een vereniging of organisatie en wens je een tent of stand op te bouwen? 
 Wil je deelnemen aan de belevingsmarkt “Ontdek Proef Geniet Beleef” omdat jouw product in dat 

thema past en je het in de kijker wil zetten? 
 

Schrijf je dan in voor de Jaarmarkt door bijgevoegd document leesbaar(blokletters) in te vullen en dat 
vervolgens via mail naar Dhr. Danny Cobbaert te verzenden. 

Inschrijven via het bijgevoegd formulier is verplicht en gebeurt ten laatste op 1 september 2022. Wie na 1 
september niet ingeschreven is, zal de dag zelf moeten aanschuiven samen met de risico’s. Ook de jaarlijkse 
marktkramers, de handelaars langs de Opperstraat en de wekelijkse zaterdagmarktkramers dienen zich in te 
schrijven. Enkel op deze manier kunnen we uw standplaats garanderen! 

Tijdig ingeschreven? U zal een factuur ontvangen met uw standplaatsvergoeding.  
De dag zelf worden de standplaatsen verdeeld in zones. Elke zone beschikt over een verzamelwachtplaats 
waar de marktkramer/standhouder zich vanaf 6.00 uur kan aanmelden. Op de verzamelplaats wordt een 
volgorde toegewezen door de verantwoordelijke van Ets Charve, elke marktkamer moet deze volgorde 
respecteren. Uw zone en verzamelplaats worden duidelijk vermeld op de standplaatskaart die u een week 
vooraf met de post zal ontvangen.  
 
Waarborg : 20€ per kraam dat u de dag zelf terug kan afhalen vanaf 17u 
Standgelden : 

 Prijs per m²: 1,00€ 
 eet- en drinkkramen : 100€ 

 
 
Hopend op uw deelname en met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Danny Cobbaert Koen Verdonck 
Ets Charve Ets Charve  
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Ik schrijf in als:  

o marktkramer en sta NIET op de wekelijkse markt van Liedekerke 
o marktkramer en sta WEL op de wekelijkse markt van Liedekerke 
o Handelaar van de Opperstraat 
o Ondernemer/bedrijf 
o Vereniging/organisatie 
o Geen van Bovenstaande, licht toe: _____________________________________________________ 

 
Commerciële benaming van de zaak: ___________________________________________________________ 

Ondernemingsnummer: _____________________________________________________________________ 

Naam: ____________________________________________ Voornaam: _____________________________ 

Straatnaam: _______________________________________ huisnummer: ____________________________ 

Postcode: __________________________________________ gemeente: _____________________________ 

Email: ______________________________________________ @ ___________________________________ 

Gsm-nummer: ______________ / _____________________________________________________________ 

Ik verkoop : _______________________________________________________________________________ 
 
Mijn kraam bestaat uit:  

o Markt- of winkelwagen 
o Aanhangwagen 
o Marktparasol 
o Markttent 
o Andere (omschrijf): _________________________________________________________________ 

 
Lengte van mijn kraam: ____________ meter 
 
Volledige diepte van mijn kraam (inclusief luifel- en parasoldiepte): ____________ meter 
 
Elektriciteit nodig?  
1 fase:  

o 16A 
o 32A 

    
Opmerking: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

3 fasen:  
o 16A 
o 32A 


