
Inschrijfformulier – Koningsmarkt Zaterdag, 27 April 2019 
WWW.KONINGSDAGCURACAO.COM FB:KONINGSDAGPUNDA 

Naam: M/V Facebook: 

Email: Telefoon: 

Adres: Mobiel: 
    Bij deze schrijft u zich in en gaat u een overeenkomst aan met Dutch Dream in betrekking tot de 27ste editie van de Koningsmarkt op 

Zaterdag 27 April 2019 in Punda te Willemstad. Inschrijving en deelname is persoonsgebonden. 

Huur object: Als ondergetekende huurt u van 06:00 uur tot 18:00 uur      
         Object Afmeting                   Afmeting  ruimte          (prijzen zijn inclusief 6% OB) 

Dutch Dream Special Events Curaçao  Hanchi Snoa 8D  Punda  Willemstad  Curaçao 
 Phone: +5999 461-9393  Fax: +5999 461-9303  Mobile: +5999 561-1941 

E-mail: info@ dutchdreamcuracao.com  Website: www.koningsdagcuracao.com fb: koningsdagspunda

Eigen ruimte  2.50m. x 2m. (max.)      ANG  100.00 
Tafel (zonder dak) 
Afmeting 2.40m x 0.80m 

 2.50m. x 2m. ANG 130.00 

Stand (tafel met dak ) 
(2.00m x 0.90m)       

 2.50m. x 2m. ANG 175.00 

Tent (zonder tafel) 
3m x 3m 

 3m. x 3m. ANG 250.00 

Tent (zonder tafel) 
5m x 5m 

 5m. x 5m. ANG 280.00 

Tafel onder tent (TOT) 
Tafel 1.80m x 0.80 m 

 2.40m. x 2.40m. ANG 140.00  

Tafel (voor onder tent) 
2.40m x 0.80m 

ANG   40.00 

LOCATIE # Subtotaal

Borg    O ANG 00,00 
      O ANG 25,00 
      O ANG 50,00 EIGEN TAFEL STAND TENT 3X3 TENT 5X5 TOT 

Op 27 April zijn de volgende straten GESLOTEN voor verkeer:  Hanchi di Snoa, Plaza Jojo 
Correa, Keukenstraat,Breedestraat,Prinsenstraat en Wolkstraat. Deze straten zijn ook 
gesloten voor laden en lossen. De toegang naar  Punda via Theaterstraat is vanaf 7:00 am 
gesloten! 

Totaal 

Kort beschrijving van de artikelen die verkocht gaan worden: Let AUB op dat u niks anders mag verkopen dan wat u 
hiernaast heeft opgeschreven.  
(Geen eten, drinken of levende dieren) 
Ik heb de voorwaarden voor de deelname ontvangen, 
gelezen en begrepen en ik zal volgens deze voorwaarden 
deelnemen aan de Koningsmarkt 2019.  

Hierbij ontvangen:   
1.Algemene Voorwaarden deelname Koningsmarkt 2019
2.Betaalbewijs
3.Inschrijfformulier

Borg terug ontvangen: (zie voorwaarden) 
Handtekening voor 
ontvangst: 
Datum teruggave: 05-2019

Handtekening: ____________________________ Deelnemer 

Datum:  ___________________________________  2019
Voor updates kijk naar :          

www.koningsdagcuracao.com ! 

Stempel voor borg
Zaterdag 27 April

(zie voorwaarden)

http://dutchdream/
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