
2de MARKT VAN GEUREN EN 
SMAKEN  

ZATERDAG 30 APRIL 2022 
 

Van 10u tot 18u rond het kerkplein en 

het Boudewijnplein 

 

Ets. CHARVE – Soldatenstraat 113, 1082 Brussel – bureau.bruxelles@charve.be  

Contact : Danny Cobbaert danny.cobbaert@charve.be – 0477/55.57.73 

 

 
 

 
Beste handelaar, 
 
Met genoegen kondigen we de tweede editie aan van de markt van Geuren en 
Smaken van Sint Agatha Berchem. Hier zijn de praktische elementen van deze 
themamarkt, exclusief gewijd aan geuren en smaken: 
 

 
 Dag: zaterdag 30 april 2022 
 
 uren: 
  
Aankomst van de handelaars:  vanaf 8u 
 
Opening van de markt:  10u 
 
Inpakken vanaf: 18u 
 
Vertrek vanaf:  18u15 
 
 Plaats: Grand-Halleuxstraat, kerkstraat (voetgangerszone) en Boudewijnplein 
           
 Toekenning van de plaatsen: 
 
Alleen handelaars die enkel producten verkopen die passen bij het thema geuren en 
smaken worden aanvaard. De aanvraag (zie bijgevoegd inschrijvingsformulier) vergezeld 
van een kopij van de leurkaart en die het voorschot betaald hebben, zullen in aanmerking 
genomen worden, volgens de datum van de storting van het voorschot  
 
 Voorschot : 10.00 €   op rekening   BE43 7340 1003 8701              
 
 Staangeld : 
Het tarief (van 2.5m diepte) vastgelegd door het Gemeentebestuur is: 
 
Handelaars die zich ingeschreven en het voorschot betaald hebben: 3,33 €/lopende meter 
Andere gevallen: 4,16 €/ lopende meter 
Elektriciteit: 5,00 € per stekker 

 
 
 Netheid : 
De handelaars moeten alle afval terug meenemen en de standplaats netjes achterlaten. 
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal het College van Burgemeester en Schepenen 
alle kosten verhalen op de handelaar die in gebreke is gebleven. 
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Ik ondergetekende, 
 
NAAM ……………………………….…..……………………. Voornaam ……………………………………….. 
 
Straat …………………………………………………………………………… nr ……….......... bus ……...... 
.. 

Gemeente …..…………………………………..…………………..….. Postcode ……………..…............... 
 
Tel .............................................  E-MAIL ........................................................................... 
 
Ondernemingsnummer BE .................................................................................................. 
 
Verkocht artikel …………………..………………………………………..…….……………………..............  
 
Reserveer ……………… meters (diepte van 2.5m) 
           
Type kraam :   Winkelwagen               Kraam                  Paraplu 
 
Om te kunnen genieten van een toelating om gratis ter parkeren: 
 
Merk en model van de wagen: …………………………………………………………………. 

 
Nummerplaat: ………………………………………………………………………………………. 
 
Om mijn inschrijving te bevestigen, betaal ik het voorschot van 10.00€ ten laatste  
op 15/04/2022 op rekening nr BE43 7340 1003 8701 van ETS CHARVE met  
vermelding “geuren en smaken + naam”. 
 
 
Ik neem nota dat: 
√ In geval van afwezigheid het inschrijvingsbedrag niet wordt teruggestort. 
√ De dag van de markt het verschil tussen het inschrijvingsbedrag en het aantal  
genomen meters te betalen valt of teruggestort wordt. 
 
Toe te voegen aan de inschrijving: kopie van de leurkaart. 
 

De aanvraag wordt enkel aanvaard als de gevraagde inlichtingen volledig zijn, de  
gevraagde documenten meegegeven worden en het voorschot tijdig gestort is. 
 
Datum :         handtekening 
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