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MISTER PANDA KONINGSDAG – 27 APRIL 2020 – BRADERIE 

 
Inschrijfformulier Braderie – Kramen huur 
 
Onderstaande deelnemer wil zich graag inschrijven voor bovenstaand braderie, om op deze 
dag een marktkraam op onze braderie te huren. Deelnemers zijn welkom vanaf 08.00 uur 
(na 09.00 uur geen doorgang meer mogelijk) 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Tel. Nummer:  

Emailadres:   

Aantal kramen:  

Speciale wensen:  

Verkocht wordt:  

 

 
Insturen voor 15 april 2020 naar Mister Panda Events (Goffertweg 17, 6532 AA Nijmegen) of 
mailen naar events@misterpanda.nl. 
 
De huurprijs per kraam is € 40,00. Tevens kunt U voor € 10,00 borg een zeil gebruiken. 
Deelnemer draagt er zorg voor dat het verschuldigde bedrag uiterlijk 15 april 2020 is 
bijgeschreven op ING  bankrekening: 
 
IBAN: NL84 INGB 0008 5148 17 t.n.v. Mister Panda Goffertboerderij B.V., o.v.v. uw naam en 
marktkraam huur Koningsdag 27 april 2020. 
 
De inschrijving is pas van kracht als u onze bevestiging heeft ontvangen en het verschuldigde 
bedrag op tijd binnen is. Verder gaan wij ervan uit dat U de gehuurde plaats netjes en 
schoon achter laat. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren zijn wij genoodzaakt, om daarvoor 
kosten in rekening te brengen.  
 
Mister Panda Events is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade op welke 
wijze dan ook als gevolg van uw deelname aan onze braderie. Deelname is geheel voor eigen 
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risico. Inschrijving betekent aanvaarding van de voorwaarden zoals vermeld op de 
bijgevoegde bijlage.  
 
Voor meer inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met dhr. Fuxing Ke mobiel:  
06 52629036 of events@misterpanda.nl 
 

Voor akkoord, dd…………………. te ……………………. 

 

Naam: 

 

Handtekening:  

  



Bijlage 
 
De spelregels voor deelname: 
 

• De braderie is alleen voor volwassenen. Deelname alleen via inschrijving vooraf. 
• Een standplaats met kraam (4 meter, voorzien van een zeil) kost € 40,-. Voor gebruik van 
een zeil wordt € 10,- borg gevraagd. 
• Lever het inschrijfformulier voor 15 april in; uw betaling dient uiterlijk 15 april binnen te 
zijn. 
• Op 27 april meldt u zich bij onze marktmeester, dhr. Fuxing Ke, die u uw plaats(en) 
aanwijst. 
• U bent vanaf 8.00 uur welkom om zelf uw kraam in te richten.  
• Tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet het plein autovrij zijn; er mogen geen auto’s bij de 
kramen staan. 
• Na 17.00 uur kunt u weer met de auto het terrein op om uw spullen op te halen. 
 
 
 

 


