
 

 

Dag van het Schaap en Geit 2022 
Dag van het Schaap 

Henk van de Pol 
Oude Nijkerkerweg 25a 

3882 MB Putten 
Tel. 06 55682570 

standhouders@dagvanhetschaap.nl 
Rekeningnr: NL 78 RABO 014.5507.963 

BTW nr 816670134B01  
KvK. 41048125  

UBN 6084051  

 

De Dag van het Schaap vindt 11 juni 2022 plaats op het terrein van de Nationaal Hippisch Centrum, 

 De Beek 125, 3852 PL Ermelo. 

Inschrijfformulier standhouder  
Insturen uiterlijk 15 maart 2022 

Firmanaam ………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………. 

Postcode/ plaats……………………………………………………...…… 

Contactpersoon ……………………………………………………………  

Telefoon …………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………… 

Website bedrijf ……………………………………………………………. 

Op dit formulier kunt u aangeven op welke wijze u wilt deelnemen aan de Dag van het Schaap. 

Na inschrijving plaatsen wij uw bedrijfsnaam en logo op www.dagvanhetschaap.nl. Per formulier plaatsen wij een 
banner. 

Vul op de achterkant van dit formulier uw keuze voor standruimte in! 

Heeft u een noviteit op de Dag van het Schaap? Geef die voor extra publiciteit snel apart aan ons door! En maak 
ook kans op de Innovatieprijs 2022.  

Wij verhuren binnen- en buitenruimte, met marktkramen of tafels. Heeft u een tent, inrichting of andere 

verhuurartikelen nodig dan verwijzen wij u naar Voortse Verhuur, Molenweg 66B in Voorthuizen, tel 0342 464 898  
info@voortseverhuur.nl , website www.voortseverhuur.nl,  

Gebruikt u een eigen tent? Huurt u er een? Meld dat op het inschrijfformulier. Zonder deze melding is het plaatsen 
van tenten niet toegestaan. 

Het KNHS-terrein is voorzien van een drainagesysteem. Daarom is het niet toegestaan om, zonder 
toestemming van de organisatie, in de grond van het terrein te graven of palen en haringen te slaan! Ook 
zijn zware voertuigen niet toegestaan op het gras. 

Wilt u schapen of andere dieren meenemen voor bij uw stand? Neem daarover eerst contact met ons op. 



 

 

Als standhouder heeft u recht op gratis twee toegangskaarten bij elke standplaats tot 50 m², tot 200 m² vier 
kaarten, tot 300 m² zes kaarten, tot 400 m² acht kaarten en daarboven tien kaarten. De vrijkaarten sturen wij op als 
zij gedrukt zijn. 

Extra wensen? Suggesties? Vragen? Vul ze in op het inschrijfformulier. Wij nemen daarover contact met u op. 

U kunt ook extra toegangskaarten op het inschrijfformulier bestellen. 

Stand buiten (variabel oppervlak) 

Oppervlak Prijs per m² Totaalaantal m² Totaal 

16 m²    € 20, --   

25 m²  € 18, --   

50 m² € 16, --   

75 m²  € 12, --   

100 m² € 10, --   

200 m² en meer € 7, --   

    

Stand buiten met oppervlak marktkraam (8 m²) 

Zonder kraam Vaste prijs      € 150, -- (8m²)   

Met kraam Vaste prijs      € 200, -- (8m²)   

    

Stand binnen 

Oppervlak Prijs per m² Totaalaantal m² Totaal 

16 m²    € 30, --   

25 m²  € 27, --   

50 m² € 24, --   

75 m²  € 19, --   

100 m² € 15, --   

    

Standruimte met tafel 8 m² Vaste prijs      € 250, --      

    

Extra voorzieningen (in 
overleg) 

   

Eigen tent opzetten* Maatvoering          x   

Huur tent opzetten* Maatvoering          x   



 

 

Stroomvoorziening** Normaal- of krachtstroom 
vanaf                            € 50, -- 

  

Internet dient u zelf te 
verzorgen. 

Overleg over de 
mogelijkheden en kosten 

  

Extra kaarten bestellen 
(korting voor standhouders 
in voorverkoop). 

€ 8, --   

Totaal    

* Verplicht invullen anders geen mogelijkheid tot plaatsen van de tent. 

**Bij bestellen van stroom (Max 220V) dient u zelf verlengsnoer mee te nemen.  

Prijzen zijn Excl. BTW 

Voorwaarden: 

Beursdag:  11 juni 2022 

Opbouw:  Vrijdag 10 juni van 08.00 tot 20.00 uur 

  Zaterdag 11 juni van 7.00 tot 8.30 uur 

Afbouw:  Zaterdag 11 juni vanaf 17.30 uur, Zondag 12 juni in overleg. 

Aansprakelijkheid: 

Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. U dient hiervoor zelf zorg te dragen door een transport/ 
verblijfsverzekering/ wettelijke aansprakelijkheid verzekering af te sluiten. 

Annulering door organisatie: 

Indien door regelgeving van de Rijksoverheid de organisatie van de Dag van het Schaap en Geit genoodzaakt is om het evenement af te 
gelasten ontvangt u tot en met 31 mei 2022 100 % van uw inschrijving retour. Na die datum ontvangt u 90% van uw inschrijving retour. 

Annulering door deelnemer: 

Bij annulering zal 40% van de totale standhuur aan de organisatie van de Dag van het Schaap dienen te worden voldaan. 100% is verschuldigd 
indien u op voorgenoemde beurs verstek laat gaan of na 7 juni 2022 annuleert. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt naar 
aanleiding van een betalingsnalatigheid zijn voor rekening van de ondergetekende. Annuleringen kunnen slechts aangetekend geschieden. Bij 
uitbraak van dierziekte geldt er een noodscenario. 

Betalingsvoorwaarden: 

Het totaalbedrag dient binnen vier weken te zijn voldaan na ontvangst van de factuur. 

Degene die dit formulier invult, bovenstaand met name genoemd, verklaart zich hierbij akkoord met het voorgestelde. 

 

Handtekening:…………………………………………… Datum:……………………………………………… 

 

Firmastempel: 

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin de afspraken bevestigd worden, inclusief de huisregels van de beurs en de factuur.  

 

www.dagvanhetschaap.nl         facebook.com/dagvanhetschaap       


