
21-22-23 JUNI 
BRADERIE        
KLUNDERT 
 

De plaatselijke ondernemers, verenigingen, stichtingen 

en ondernemers van buiten Klundert zorgen voor een 

gevarieerd aanbod in de kramen en een gezellige sfeer. 

Dit heeft een grote aantrekkingskracht op duizenden  

bezoekers uit de wijde omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BRADERIE KLUNDERT 
 

www.braderie-klundert.nl 

info@braderie-klundert.nl 

 
 
 



VOORLOPIG PROGRAMMA 2019 
 

Vrijdag 21 juni 

 16:00 – 22:00  Braderie 
 16:00 – 24:00  Kermis 
 18:30 – 19:00  Opening 
 19:00 – 00:00  Doorlopende optredens op diverse podia 

 

Zaterdag 22 juni 

 10:00 – 16:00  Rommelmarkt rond de Hervormde kerk 
 12:00 – 22:00  Braderie 
 12:00 – 24.00  Kermis 
 13:00 – 00:00   Doorlopende optredens op diverse podia  

 

Zondag 23 juni 

 13:00 – 17:00  Braderie 
 13:00 – 18:00  Kermis 
 13:00 – 20:00  Doorlopende optredens op diverse podia 

 

TARIEVEN  STANDHOUDERS  

  
  Kramen / plaatsen     
Dagen 1 2 3 4 
Vrijdag 25 40 55 75 
Zaterdag 40 55 75 125 
Zondag 25 40 55 75 
Vr + Za 55 85 125 195 
Za + Zo 55 85 125 195 
Weekend 75 120 170 250 
Elektra 220V 10       
Elektra 380V 25       

  
 

- 1 plaats / kraam is 4 x 2,5 mtr 

- Tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW 

- A.u.b. duidelijk op het inschrijfformulier aangeven voor welke dagen u wilt inschrijven 

 
 
 



 

INSCHRIJFFORMULIER BRADERIE KLUNDERT 2019 
 
Vereniging / Stichting  ____________________________________________________ 
Contact persoon:                    ____________________________________________________ 
Adres    ____________________________________________________ 
Postcode en woonplaats ____________________________________________________   
Telefoon   ____________________________________________________ 
Mobiel nummer  ____________________________________________________ 
E-Mail    ____________________________________________________ 
 

Activiteit tijdens braderie 
    ____________________________________________________ 

   

Ik wil meedoen op deze dagen:   Vrijdag    /    Zaterdag    /    Zondag      (*) 
 

Ik wil meedoen met een kraam (4m):   Nee / Ja Aantal: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6     (*) 
Ik wil meedoen met een plaats zonder kraam (4m):  Nee / Ja  Aantal: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6     (*) 
N.b. een combinatie van bovenstaande is mogelijk. 
 
Ik wil gebruik maken van stroomaansluiting:  Nee / Ja 230V  /  Ja 380V     (*) 
Geef het (ongeveer) gebruikte wattage aan:   ________ Watt 
 
 
Bijzonderheden / vragen:  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Datum:  _______________________    
Uw naam:  _______________________ 
 
Uw handtekening: _______________________ 
 
LET OP! 
Met ondertekenen geeft u aan dat u instemt met het reglement. Alleen ondertekende en juist ingevulde 
inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Na ontvangst en acceptatie van uw inschrijving zenden 
wij u een factuur. De aanmelding is pas definitief na tijdige ontvangst van de betaling! Indien hier niet aan 
wordt voldaan vervalt de inschrijving! 
 
 

Digitaal versturen van het formulier heeft de voorkeur. Dit kan naar gemaild worden naar  
kraam@braderie-klundert.nl  
 
 

Per post kan het inschrijfformulier ingestuurd naar: 
Braderie Klundert 
Molenberglaan 13 
4791 AJ Klundert 
 
 
 
(*) Het juiste antwoord omcirkelen a.u.b.



REGLEMENT DEELNEMERS BRADERIE KLUNDERT 
 
OPENINGSTIJDEN BRADERIE : 
 
Vrijdag  16.00 - 22.00 
Zaterdag  12.00 - 22.00 
Zondag  13.00 - 17.00 
 
 Tijdens de openingstijden moeten de kramen ingericht zijn 
 Slecht weer is geen reden om van deze tijden af te wijken! 
 Het is de deelnemers niet toegestaan kramen te gebruiken die niet door hem/haar gehuurd zijn. 
 Om de braderie vernieuwend te houden kan het zijn dat huurders die niet met hun bedrijf aan 
          het circuit gevestigd zijn een andere plaats toegewezen krijgen dan vorige jaren. 
 Er mogen geen goederen buiten de gehuurde ruimte worden geplaatst 
 De inschrijving is pas geldig nadat de factuur volledig is betaald 
 Normale stroom en krachtstroom zijn aanwezig (zie inschrijfformulier) 
 De deelnemer mag geen eigen geluidsinstallatie gebruiken 
 De deelnemer moet zich aan het eenrichtingsverkeer houden (inrijden via Voorstraat, uitrijden        
          via Molenstraat) 
 De deelnemer is verplicht zijn auto direct na het in- of uitladen van het parcours te verwijderen 
 Het is niet toegestaan om eerder dan 1.5 uur voor openingstijd van de braderie de kraam in te 
          richten. 
 De deelnemer moet het afval in en om zijn kraam iedere dag opruimen. Afval kan in de                   
         daarvoor aangeboden vuilniszakken gedeponeerd worden 
 Deelnemers met kook- bak- en braadapparatuur dienen zich aan de wettelijk geldende regels  
          van de warenwet te houden 
 Horecaondernemers dienen zelf een terrasvergunning aan te vragen bij de gemeente Moerdijk 
 Deelname geschiedt op eigen risico 
 Beschadigingen worden verhaald op de veroorzaker 
 Er mag niet geflyerd worden 
 In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist de braderiecommissie in overleg  
          met het KOK bestuur 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: 
www.braderie-klundert.nl 

 
 


