
 

INSCHRIJFFORMULIER 
43e Kunstmarkt 

Zondag 10-09-2023 van 10.30 tot 17.00 uur 
op Landgoed Fraeylemaborg, 

Hoofdweg 30, 9621 AL  SLOCHTEREN 

 

Naam                : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobiele nummer               :…………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail    : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Website   : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Duidelijke omschrijving van het aanbod + eventueel foto’s: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wij zouden het leuk vinden als u actief in uw kraam aanwezig bent, bijvoorbeeld door het 
geven van een demonstratie en/of workshop voor de bezoekers. Op deze manier wordt het een 
echte beleving!  

Gaat u iets extra’s doen?  JA / NEE (s.v.p. invullen) 

Als u een demonstratie wilt geven wilt u dan hier vermelden wat u gaat doen en of u eventueel 
extra ruimte nodig hebt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Als u zich inschrijft betekent dat nog niet dat u ook een standplaats krijgt, omdat wij willen dat 
de samenstelling van de markt divers is. Mocht u niet geselecteerd zijn wilt u dan wel/niet op de 
wachtlijst komen? 

 



 

 

   

 

OP HET BORGTERREIN 
 

inschrijving 
huur bijzonderheden prijs incl. BTW aantal 
Chalet 4,00 x 2,00 m (bxd) 

Met dak  
Huur van elektriciteit mogelijk 

€ 110,00  

Marktkraam 4,00 x 1,00 m (bxd) 
Huur van elektriciteit mogelijk  

€ 40,00   

ELECTRICITEIT  
inschrijving 

huur bijzonderheden prijs incl. BTW JA/NEE 
gebruik elektriciteit zelf verlengsnoer meenemen € 10,00  

 

 

De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.  

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u deel te nemen aan de Kunstmarkt  

op 10 september 2023 en akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van de organisatie,  

zoals op blad 3 vermeld. GRAAG ALLE VELDEN INVULLEN 

 

 

 Plaats:     Datum:   

                                             

………………………………………………    ………………………………………..…..         

Naam:      Handtekening: 

  

………………………………………………    ………………………………………..…..         

 

Graag zo spoedig mogelijk (tot 1 mei)  per e-mail opsturen aan: kunstmarkt@fraeylemaborg.nl 

Ook mogelijk via de post: Landgoed Fraeylemaborg  (t.a.v. de Kunstmarktcommissie 

                                                   Hoofdweg 30 

    9621 AL  Slochteren 
 
 
 



 

 
Algemene voorwaarden 

 

- Voor alle standhouders geldt: De auto kan uitgeladen worden op het terrein. Het 
terrein is te bereiken via de oprijlaan van de Fraeylemaborg. Bij het Hoofdhek zullen 
wij u opvangen en u uw standplaats aanwijzen.  

 
- Uitladen van de auto kan op zondag 10 september 2023 van 8.00 tot uiterlijk 10.00 uur.  

- Op zondagochtend dient u na het uitladen eerst de auto weg te zetten  en pas daarna de 
stand aan te kleden. Dit vanwege de beperkte ruimte.  

- Wij verzoeken u de auto te parkeren op P3, volgt u hiervoor de bordjes.  

- Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van de parkeerwacht op en probeer zoveel mogelijk 
rekening met elkaar te houden. We kunnen niet voorkomen dat u misschien even op 
een collega-standhouder moet wachten alvorens u kunt uitladen.  

 
- Er is 1 toilet in een speciaal voor standhouders gereserveerde ruimte in de werkschuur. 

Deze is de gehele dag voor u te gebruiken. Verder zijn er toiletten in de Borg en in de 
Boerderij (vanaf 11.00 uur). In de werkschuur mag u als standhouder van 8:00 tot 11:00 
uur koffie/thee halen. Deze wordt dus niet langs gebracht. 

 
- Bij de kassa in de winkel van de borg is een pingelegenheid. Bezoekers kunnen hier 

geld opnemen. Ook is er in het dorp een pinautomaat bij de Rabobank aan de 
Hoofdweg, ongeveer tegenover het Gemeentehuis.  

 
-   U dient zelf te zorgen voor zitgelegenheid bij uw kraam. 
 
- U dient voldoende verzekerd te zijn. Indien er schade ontstaat aan uw 

eigendom/product o.i.d. kunt u de  Fraeylemaborg  hier niet op aanspreken. Deelname 
is geheel voor eigen risico.  U bent aansprakelijk voor schade die ontstaat door uw  
deelname aan de markt. 

 
- S.v.p. niet eerder inpakken dan zondagmiddag 17.00 uur. Auto’s worden vóór 17.00 

uur niet toegelaten op het terrein.  
 
- Wij verzoeken u vriendelijk om uw afval mee te nemen.  
 
- Bij annulering na 1 augustus 2023 vindt er geen restitutie plaats van het bedrag 

-           Een bevestiging  m.b.t. uw deelname ontvangt u omstreeks half juni. 

-            De afstand van de parkeerplaats naar de kraam kan langer zijn dan u gewend bent door 
de ruimere opzet van de markt! 

 

Tot slot willen we alvast een heel fijne dag toewensen! 

 


