
 

 

STICHTING 
WESTERPOP 

WESTERPOP 2022 

 

INSCHRIJFFORMULIER MARKT 

 

Hierbij schrijft ondergetekende zich in voor 1 kraam op de 29e Westerpop Festival, dat 

zaterdag 9 juli 2022 wordt gehouden in Delft. Ik maak het bedrag à € 90, - voor  

15 juni 2022 over op ING-Iban rekening NL30 INGB 0000.551022 t.n.v. Stichting 

Westerpop Delft.  

 

NAAM ...............................................................................................................................  

ADRES ...............................................................................................................................  

POSTCODE ...............................................................................................................................  

PLAATS …………………………………………………………………………………… 

TELEFOON ..…………………………………………………………………………………. 

E-Mail:              .…………………………………………………………………………………….. 

WEBSITE:           ……………………………………………………………………………………. 

PRODUCT* …………………………………………………………………………………… 

DATUM …………………………………………………………………………………… 

HANDTEKENING 

                             …………………………………………………………………………………….. 

* geen food-producten 
 

opsturen naar: Stichting Westerpop, afd. Markt, Raamstraat 67  

2613 RW Delft 

U kunt de inschrijving zo spoedig mogelijk mailen naar markt@westerpop.nl  
Door in te schrijven gaat u accoord met de bijgevoegde marktvoorwaarden !!! 
Let op: uw inschrijving wordt pas definitief, als u een bevestiging ontvangt van Stichting 
Westerpop.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Westerpop:  
Peronne Schut op 06-57966587 
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WESTERPOP 2022 

VOORWAARDEN MARKT  

 

1. De aanvrager kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een aanvraag is 

alleen geldig indien het totaalbedrag aan pacht voor 15 juni 2022 is overgemaakt op 

girorekening van de Stichting Westerpop. 

2. U dient zaterdag 9 juli uiterlijk 11.30 uur aanwezig te zijn. Het adres van het 

Westerpopfestival is Molenhuispad 2614 GE in Delft. 

3. U kunt met de auto of bus alleen het terrein betreden na goedkeuring van marktmeester 

Gert, het is niet toegestaan om de auto achter de stand te parkeren. Westerpop biedt goede 

alternatieven voor het parkeren van uw bus of auto. 

4. U dient uw kraam voor 13.00 uur ingericht te hebben. Het is verboden uw kraam te 

ontruimen voor afloop van het evenement. De verkoop moet stoppen om 23.30 uur. U 

dient voor 10 juli 01.00 uur het terrein te verlaten. 

5. Na het einde van het evenement zal de deelnemer (m/v) de door hem/haar gehuurde en ter 

beschikking gestelde materialen in ongeschonden staat achterlaten. Eventuele ontstane 

kosten door schade en/of nalatigheid van de deelnemer zijn voor kosten van de deelnemer.  

6. De deelnemer is verplicht de door hem/haar gehuurde standruimte tijdens het evenement 

schoon te houden en na afloop schoon op te leveren en geen vuilnis achter te laten. 

7. De deelnemer kan de Stichting Westerpop nimmer aansprakelijk stellen voor de door de 

deelnemer en/of derden geleden schade. Goederen van de deelnemer of van derden 

bevinden zich voor risico van de deelnemer op het festivalterrein. 

8. Het is de deelnemer niet toegestaan andere producten te verkopen dan zijn opgegeven 

volgens het inschrijfformulier. 

9. Bij het niet nakomen van enige financiële verplichtingen vervalt het recht tot deelname.  

10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Westerpop. 

 

*Voor vragen Marktmeester Peronne Schut 06-57966587 

e-mail: markt@westerpop.nl Web-site: www.westerpop.nl  
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