
Voorwaarden kraamhuur Oranjemarkt 

Koningsdag in Maarn 

 

 

1. Reserveren van een kraam of tafel 

Voor Koningsdag kunt u een halve of een hele kraam reserveren. Dit doet u door het daarvoor 

bestemde formulier in te vullen op onze site: www.ovmaarn.nl.  

De datum waarop dit uiterlijk kan is 20 april. Kramen zijn bestemd voor commerciële doeleinden 

(niet particulieren) of niet-commerciële doeleinden (stichtingen, verenigingen, goede doelen etc.)  

Halve kramen zijn bestemd voor particulieren. Het is niet toegestaan om eigen tafels op de 

Oranjemarkt te plaatsen. Naast een kraam is er ook de mogelijkheid voor kinderen om op een 

kleedje spullen te verkopen. 

2. Afmetingen  

Kraam: 400 x 100 cm  

Halve kraam: 200 x 100 cm 

 

3. Kosten 

Kraam:   € 30,00 voor verenigingen/stichtingen/goede doelen  

€ 40,00 voor commerciële doeleinden (niet particulieren)  

Halve kraam:  € 15,00 voor particulieren 

 

Een kleedje is alleen bedoeld voor kinderen, hieraan zijn geen kosten verbonden. Het is niet 

toegestaan voor volwassenen hun waar te verkopen en/of aan te bieden buiten de daarvoor 

aangewezen plaatsen. Voor volwassenen zijn dit de te huren hele of halve kramen. Dit om de 

kindervrijmarkt voor kinderen te houden en de Koningsdag-activiteiten betaalbaar en veelal gratis te 

houden. 

4. Betaalwijze 

Op Koningsdag betaalt u het bedrag conform bovenstaande tarieven. U dient het geld op de dag zelf 

contant en gepast te betalen aan onze marktmeester (zie punt 9.) 

5. Locatie en tijden 

Op Koningsdag kunt u vanaf 12:30 uur uw spullen/koopwaar naar uw kraam of tafel brengen. De 

Oranjemarkt vindt plaats rond het veld voor het Raadhuis. Kramen worden geplaatst op de Kapelweg 

en aan beide zijden van het Raadhuisplein. De starttijd is 13:00 uur (eerder starten is om 

organisatorische redenen niet mogelijk) en de markt duurt tot 17:00 uur. 

6. Vervoer marktwaren 

U kunt NIET met uw auto bij de uw kraam of tafel komen. Er zijn enkele bagagetrolleys beschikbaar 

op de markt voor het vervoeren van spullen. 

  



 

7. Toekennen plaatsen op de markt 

Op Koningsdag kunt u zich vanaf 11:45 uur melden bij de marktmeester. Hij zal aangeven welke tafel 

of kraam voor u bestemd is. U herkent de marktmeester aan zijn naambadge: Marktmeester; hij 

loopt de hele dag rond op het Raadhuisplein. 

U kunt vooraf op het aanvraagformulier een voorkeur aangeven met betrekking tot uw plaats op de 

markt, bijvoorbeeld dat u naast iemand wilt staan of op een specifieke locatie. De marktmeester zal 

zoveel mogelijk rekening houden met deze verzoeken. Hierover kunnen echter geen toezeggingen 

worden gedaan. 

8. Afvoer afval en niet verkochte spullen 

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van uw afval en niet verkochte spullen. Klein afval kan in 

de vuilcontainers worden gedeponeerd die op de markt staan. Mochten deze onverhoopt vol zijn dan 

kan het afval in stevige dozen of vuilniszakken naast de containers worden geplaatst. Al het overige 

afval dient u zelf af te voeren. 

9. Verkoop drank en etenswaren 

Uitgesloten van/verboden handel zijn: levensmiddelen, etenswaren en drank in welke vorm dan ook. 

Tenzij vooraf overeen gekomen met de organisatie. Het schenken van alcoholische dranken is niet 

toegestaan. Bij toestemming van verkoop van etenswaren dient de standhouder zelf voor voldoende 

afvalbakken te zorgen. Bovendien dient u zich te houden aan alle eisen van de Voedselautoriteit en 

de Brandweervoorschrifen. 

10. Aansprakelijkheid 

Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen is niet aansprakelijk voor inkomstenderving door o.a. 

weersinvloeden, schade of verlies geleden door deelname aan de Oranjemarkt en/of eventuele 

wijziging en/of afgelasting van het evenement. 

11. Opvolgen van aanwijzingen 

Aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers van Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen 

dienen stipt opgevolgd te worden. Houdt u zich niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt u 

verwijderd worden van het evenemententerrein. 


