
 
 
Verhuur marktkramen voor uitsluitend vogelverkoop voor particuliere vogelliefhebbers 
 
Spelregels: 

- Particuliere vogelliefhebbers kunnen hun surplus vogels aanbieden aan vogelvrienden. 
- De NBvV verhuurt standruimte vanaf 1 strekkende meter (60 cm diep) 
- Standruimte huren kan voor één, twee of drie dagen.  
- Bij meer dagen kunnen de vogels in de hal blijven op eigen risico (de hal is electronisch 

beveiligd) 
- Inbreng van de vogels is op elke openingsdag van 07.30 tot 8.30 uur aan de zijkant van de 

hal. 
- Verkoop en toezicht is voor de huurder. 
- De vogelmarktregels (www.nbvv.nl) zijn van toepassing. Bij deelname conformeert u zich aan 

de regels van de NBvV en u volgt de aanwijzigingen van de organisatie op. 
- Aanmelden uitsluitend via de mail info@nbvv.nl  
- De huurprijs is 20 euro per strekkende meter per dag. Bij de huurprijs is de entree tot de 

wedstrijd inbegrepen, uitsluitend voor de huurder.  
- Een vriendengroep of vereniging moet dus elk intekenen voor gratis entree en tegelijk 

binnenkomen. 
————————————————————————————————————————————  
Particuliere huurder 
Naam: ………. 
Adres: ……….     Woonplaats: ……….   
Telefoonnummer: ……….   Email: ……….  
Ik huur ……. meter x 20 euro op donderdag  Totaalprijs ……. Euro 
Ik huur ……. meter x 20 euro  op vrijdag   Totaalprijs ……. Euro 
Ik huur ……. meter x 20 euro op zaterdag  Totaalprijs ……. Euro 
—————————————————————————————————————————————  
Vriendengroep of vereniging 
Naam Vereniging: ………. 
Naam contactpersoon: ……….   
Adres: ……….     Woonplaats: ………. 
Telefoonnummer: ……….   Email: ………. 
Aantal deelnemers: ……….      (Is gelijk of minder dan aantal gehuurde meters) 
Wij huren ……. meter x 20 euro op donderdag   Totaalprijs ……. Euro 
Wij huren ……. meter x 20 euro  op vrijdag   Totaalprijs ……. Euro 
Wij huren ……. meter x 20 euro op zaterdag  Totaalprijs ……. Euro 
————————————————————————————————————————————  
Mail dit formulier ingevuld op naar info@nbvv.nl 
Maak het verschuldigde bedrag over op rekening NL96 INGB 0001148324 t.n.v. NBvV met vermelding 
van uw naam en “Marktkraam". Na betaling ontvangt u een bevestiging en is uw plekje gereserveerd. 
En….. Vol is vol! 
 
Marktmeester en Surveillant is Sicco Veenstra 
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