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El Mundo Fantasia 2 & 3 Juli 2022 
Standhouders 

Algemene gegevens      Verplichte gegevens 

Naam standhouder: ___________________   Adres:  ________________________________ 

Naam bedrijf: ________________________   Postcode + woonplaats: __________________  

Telefoonnummer:  ____________________   E-mailadres:  ___________________________ 

 

Welk product wilt u graag verkopen: _____________________________  ______________________________ 

Met hoeveel personen komt u: ___________________Volwassenen   ____________Kinderen 

 

Aankomst datum (doorhalen wat n.v.t. is): Vrijdagmiddag, 1 juli 2022     /     zaterdagochtend, 2 juli 2022  

Blijft u overnachten (doorhalen wat n.v.t. is): Ja     /     Nee 

 

Keuze uit marktkramen (kruis aan wat van toepassing is) 

1a. Huren van stand via Mondo Verde 

O Marktkraam (klein) € 97,50 4 meter lang – Incl. balken en zeil 

O Marktkraam (groot) € 170,00 8 meter lang – Incl. balken en zeil 

Of 

1b. Meenemen van eigen stand – Prijzen gelijk aan huurprijs 

O Tent 

O Aanhanger 

O Bus of anders:  

Afmeting eigen stand  Lengte:  
Breedte:  
Hoogte:  

 

2. Extra opties marktkraam 

O Stroom, dit kost € 15,00 extra boven op de normale kosten 
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Belangrijke voorwaarden 

Extra voorwaarden marktkraam: 
➢ De marktkraam staat voor u klaar; voor aankleding dient u zelf te zorgen.  
➢ De marktkraam is inclusief dekzeil en balken. Het dekzeil is te verkrijgen bij het contant betalen van een borg 

van € 10,- per 4 meter. 
Aan het einde van het evenement kunt u het dekzeil opgevouwen inleveren waarna u de borg terug ontvangt. 

o Het dekzeil dient u zelf middels eigen klemmen of anders te bevestigen; 
o de balken dient u zelf op de stand te leggen. 

➢ Eventuele extra onderdelen voor het verlengen van het dekzeil of meer balken zijn niet mogelijk. 
➢ Indien u kiest voor stroom, dient u zelf voor een lange verlengkabel en verlichting te zorgen. 
 
Extra voorwaarden standhouders:         
➢ Als u te laat komt wordt u niet meer toegelaten tot het terrein. 
➢ Opbouw is in overleg; indien nodig kunt u ook een dag van te voren komen opbouwen. 
➢ Het is verboden om zonder opgave van reden en goedkeuring het event voortijdig te verlaten. 
➢ Alle afval / dozen etc. dient u zelf op te ruimen. Vraag het personeel naar de afvalplaatsen. 
➢ Plaatsbepaling van de stands gebeurt door de organisatie. 
➢ Het maximaal aantal personen per standplaats: 

o Bij een kleine marktkraam; totaal 2 volwassen personen. 
o Bij een grote marktkraam; totaal 4 volwassen personen. 
o Extra personen betalen de dagentreeprijs per persoon. 

➢ U kunt de benodigde polsbandjes afhalen bij de receptie van Mondo Verde. 
➢ Verkoop van alcoholische dranken met een percentage van 15% of hoger is niet toegestaan. 
➢ Teruggave of compensatie door slecht weer of welke reden dan ook, wordt geen gehoor aan gegeven. 
 
Eten en drinken verkopen is niet toegestaan, wilt u echter iets aparts verkopen dan kunt u contact opnemen met 
Familiepark Mondo Verde: 

 d.honing@familieparkmondoverde.nl 
 +31 (0)45-5702734 

Procedure 
U kunt het formulier terugsturen of terugmailen naar: d.honing@familieparkmondoverde.nl 

Nadat dit formulier is ondertekend, terug is gestuurd en na goedkeuring wordt er een factuur naar u toegestuurd. 
Pas als deze factuur betaald is, is uw standplaats definitief. U ontvangt zo spoedig mogelijk na reservering en 
betaling van de factuur een bevestigings-e-mailbericht. 

! Betaling dient 3 weken voor het evenement binnen te zijn: anders vervalt de 
standplaats ! 

 
Twee week voor het evenement ontvangt u een e-mail met de volgende gegevens: 

o Adres van de locatie; 
o Stand van betaling van de factuur: voldaan of niet; 
o Aankomst, opbouw en afbouw tijdstippen; 
o Informatie met betrekking tot de plek van uw stand en eventuele overnachting. 

 
Middels het ondertekenen van deze overeenkomst, geeft u aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan 
met de bovenstaande voorwaarden en de geldende parkregels binnen Familiepark Mondo Verde. 
 

Handtekening: ____________________________________                               Datum: __________________________ 
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