
 

 
 

KRAAM AANMELDENFORMULIER THE HAGUE CULTURAL PARADE 7 JULI 2018 

13.00-18.00 uur  

HUIJGENSPARK (STATIONSWEG) DEN HAAG (CENTRUM) 
Leuk dat u meedoen aan het festival! Onderstaand formulier aub. volledig invullen en daarna zo spoedig mogelijk 

terugmailen naar:  info@thehagueculturalparade.nl 

Het goede doel en vrijwilligersorganisaties kunnen voor een bescheiden prijs  een kraam huren: 

Organisatienaam 
   

Contactpersoon   
                                               

Telefoonnummer 
 

Email 
 

Adres 
 

Postcode/plaats 
 

  
 

 

0 Kraam 4 meter breed huurprijs: € 50,00  

0 Halve kraam 2 meter breed (delen met andere partij), huurprijs: € 30,00 

0 Elektriciteit (220V), meerkosten € 10,00 per aansluiting  

Elektriciteit wordt gebuikt voor: 

0 Voor Horeca Kraam(en) email: info@thehagueculturalparade.nl 

Per kraam van 4 meter zijn 2 stoelen beschikbaar (tenzij anders overeengekomen).  

De kramen dienen in ieder geval vanaf 12.00 tot 18.00 uur bemand te blijven.  

Wij verzoeken u vriendelijk het totaalbedrag vóór 7 juni over te maken op onze bankrekening,  NL80ABNA 0437225844 

t.n.v. Stichting Africa Life. U ontvangt z.s.m. een bevestiging van uw reservering. Tijdige betaling garandeert een plek en 

je bankafschrift is je betaalbewijs voor een kraam op de dag! Betaalbewijs koperen en meenemen! 

Dit formulier na invullen z.s.m. svp terugmailen naar: info@thehagueculturalparade.nl sms/WhatsApp 06 12634194 
 

www.thehagueculturalparade.nl De Parade: Het gaat om verbinden en plezier hebben met elkaar, het vieren van onze diversiteit. 

Heb je wensen die hierboven niet genoemd zijn, overleg dat dan eerst via email met de organisatie 
 

Na inschrijving ontvangt u nadere informatie over de dag, het programma etc, zodra deze beschikbaar is.  

Houd in ieder geval vast rekening met onderstaande: 

* Tussen 9.30 en 12.45 uur zijn er auto’s toegestaan op het terrein om alleen maar spullen af te laden en auto weer wegbrengen  

 

Alle deelnemers krijgen gratis een flesje water per persoon. Overig eten en drinken zijn voor eigen rekening. Het is betaald parkeren. Dit is op eigen 

kosten. Wij raden aan om met het openbaar vervoer te komen. Station Hollands Spoor is op 5 minuten loopafstand.  

 

 

Datum: 

 

Handtekening voor akkoord:   

Graag tot 7 juli 2018!   
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