
	  Enkele	  Braderie	  Voorwaarden.	  

Het	  oogstdagterrein	  wordt	  omringd	  door	  een	  sfeervolle	  braderie	  door	  het	  dorp	  Lhee.	  	  Met	  meer	  dan	  
100	  verkoop	  en	  demonstratie	  kramen	  met	  grote	  diversiteit	  aan	  artikelen,	  welke	  worden	  afgewisseld	  
met	  kramen	  waar	  oude	  ambachten	  worden	  uitgeoefend	  of	  waar	  heerlijke	  knieperties,	  pannenkoeken	  
of	  krentenbrood	  kan	  worden	  verkregen	  die	  op	  nostalgische	  wijze	  is	  bereid.	  

We	  proberen	  	  de	  braderie	  zoveel	  mogelijk	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  “oogstdag”,dus	  
verkopers/demonstranten	  die	  producten	  verhandelen/demonstreren	  die	  enige	  affiniteit	  hebben	  met	  
de	  landbouw	  van	  “toen”,	  of	  streekproducten	  ,genieten	  bij	  ons	  de	  voorkeur.	  

Bent	  u	  ambulant	  handelaar	  of	  demonstrant……..?	  	  

Aanmelden	  voor	  een	  standplaats	  op	  deze	  braderie	  kan	  via	  mailto:marktmeester@oogstdag.nl	  vanaf	  	  
de	  laatst	  gehouden	  oogstdag,	  waarna	  u	  een	  inschrijfformulier	  ontvangt.	  

Een	  aanvraag	  voor	  deelname	  van	  de	  braderie	  wordt	  pas	  in	  behandeling	  genomen	  indien	  het	  
toegezonden	  inschrijfformulier	  volledig	  ingevuld	  en	  ondertekend	  retour	  is	  ontvangen	  door	  de	  
braderiecommissie.	  

Aanvragen	  kunnen	  worden	  ingediend	  voor	  eigen	  kraam	  en-‐of	  huurkramen.	  De	  maximale	  beschikbare	  
ruimte	  per	  standplaats	  bedraagt	  8	  meter.	  (in	  overleg	  is	  meer	  ruimte	  tegen	  extra	  kosten	  mogelijk).	  
Op	  het	  inschrijfformulier	  vult	  u	  eventuele	  aanwezigheid	  van	  luifel	  aan	  eigen	  verkoopwagen	  in	  

Deelname	  aan	  deze	  braderie	  is	  pas	  definitief,	  na	  ontvangst	  van	  een	  bevestiging	  van	  de	  
braderiecommissie	  en	  het	  betalen	  van	  het	  verschuldigde	  marktgeld.	  Het	  marktgeld	  kan	  binnen	  14	  
dagen	  na	  ontvangstbevestiging	  worden	  voldaan	  op	  bankrekening	  nr………	  tnv	  Stichting	  Oogstdag	  
1981	  Dwingeloo	  of	  op	  de	  dag	  zelf	  contant	  aan	  de	  braderiecommissie.	  Bij	  betaling	  op	  de	  braderiedag	  
dient	  rekening	  gehouden	  te	  worden	  met	  €	  5-‐	  extra	  kosten.	  

Een	  toegewezen	  plaats	  /kraam	  moet	  door	  de	  aanvrager	  persoonlijk	  worden	  ingenomen	  en	  
geëxploiteerd.	  Hij/zij	  mag	  deze	  niet	  aan	  een	  ander	  afstaan	  of	  in	  gebruik	  geven.	  	  

Er	  mogen	  alleen	  artikelen	  worden	  verkocht	  waarvoor	  	  u	  een	  aanvraag	  heeft	  ingediend.	  Indien	  blijkt	  
dat	  er	  andere	  artikelen	  worden	  verkocht	  dan	  wel	  gedemonstreerd,	  zal	  door	  de	  braderiecommissie	  
maatregelen	  worden	  genomen.	  	  

Er	  mogen	  geen	  eet	  en	  drinkwaren	  (snacks)	  te	  koop	  worden	  aangeboden,	  tenzij	  uitdrukkelijk	  
schriftelijk	  met	  de	  braderiecommissie	  is	  overeengekomen.	  

Inrichten	  van	  de	  verkoop/demonstratie	  kraam	  op	  de	  dag	  zelf	  vanaf	  7.00	  uur	  ’s	  morgens.	  	  	  

Vanaf	  9.00	  uur	  mogen	  er	  	  geen	  auto’s	  meer	  op	  het	  terrein	  staan	  of	  komen	  

U	  dient	  u	  uw	  auto	  te	  parkeren	  op	  de	  aangegeven	  parkeerplaatsen.	  	  

Een	  parkeerkaart	  met	  plattegrond	  krijgt	  u	  gelijktijdig	  met	  de	  bevestiging	  meegestuurd.	  	  

Alleen	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  en	  na	  overleg	  en	  met	  toestemming	  van	  de	  braderiecommissie	  kan	  de	  
auto	  bij	  de	  kraam	  blijven	  staan.	  	  	  



De	  braderiecommissie	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  diefstal,	  verlies,	  schade	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook.	  

Degene	  die	  zich	  niet	  houdt	  aan	  een	  of	  meer	  van	  deze	  regels	  zal	  van	  de	  braderie	  worden	  verwijderd	  
en	  worden	  uitgesloten	  van	  verdere	  deelname.	  Betaald	  standgeld	  wordt	  niet	  terugbetaald!	  

Kunt	  u	  zich	  vinden	  in	  deze	  voorwaarden	  en	  wilt	  u	  ook	  een	  stand	  op	  onze	  braderie?	  	  

Meld	  u	  gerust	  aan,	  en	  wij	  zullen	  ons	  best	  doen	  u	  een	  plaats	  te	  geven	  op	  onze	  sfeervolle	  braderie	  bij	  
de	  oogstdag	  in	  Lhee.	  

	  

	  


