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Diensten aanvraagformulier (2b) 

 

Santa’s Village Valkenburg aan de Geul 2022  
 
 
Gegevens aanvrager:                                www.santasvillage.nl 
 
 

Naam en voorletters: ________________________________________________________________ 

Bedrijfsnaam: _______________________________________________________________________ 

Aanvraag totale behoefte elektra ..………… Watt 

Voor elke 250 Watt extra (boven 750 watt) € 43,-  ..………… Watt 

Dag/nachtstroom basisaansluiting tot 750 Watt  meerprijs € 205,- Ja / neen* 

Extra dag/nachtstroom voor elke 250 Watt  € 65,-  ..………… Watt 

Gebruik wateraansluiting € 125,-  Ja / neen* 

Vuilwaterafvoer nodig (indien mogelijk) € 0,- Ja / neen* 

Extra parkeerplaats aanhanger (indien mogelijk) Ja / neen* 

Extra stroomvoorziening aanhanger (tot 750 watt dag/nacht) € 385,- Ja / neen* 

Uitstalling: molens/verkooprekken (indien mogelijk) per 1m² (breedste 

punten gemeten). € 285,-       ……….. m² 
(*)Doorstrepen wat NIET van toepassing is. tarieven zijn exclusief BTW. 

 
Voorwaarden  

• Het aangevraagde vermogen is pas akkoord na goedkeuring van de organisatie. Bij overschrijding van het 
aangevraagde vermogen wordt de stand afgekoppeld tot het moment dat de standhouder het vermogen heeft 
teruggebracht tot maximaal het aangevraagde vermogen. Her-aansluitkosten hiervoor bedrage € 95,- excl. BTW.  

• Installatie van de standhouder wordt gekeurd. Indien deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt de 

stand direct geheel of gedeeltelijk afgekoppeld. Her-aansluitkosten hiervoor bedragen € 85,- excl. BTW.  

• De elektrische installatie van de stand dient te voldoen aan de NEN 1010.  

• Bekabeling tot 1.5KW minimaal 1.5mm2 boven 1.5KW minimaal 2.5mm2.  

• Ongeaarde verlengkabels en verdeeldozen zijn niet toegestaan.  

• Alle elektrische verbindingen dienen door stekkerverbindingen te worden gerealiseerd (geen kroonsteen, wago, 
etc.).  

• Het gebruik van onafgerolde kabelhaspels is niet toegestaan.  

• Alle apparatuur, verlichtingsarmaturen, stekkerverbindingen e.d. dienen voorzien te zijn van een deugdelijke 

trekontlasting voor de kabel.  

• Alle apparatuur en verlichtingsarmaturen dienen geaard of dubbel geïsoleerd te zijn en mogen niet beschadigd 
zijn.  

• Aansluiten uitsluitend op de door de organisatie aangewezen stekkerdoos of wandcontactdoos.  

• Het gebruik van waterkokers, koffieapparatuur, kachels, koelkasten e.d. is niet toegestaan.  

• Het bedienen van stroomverdeelkasten is niet toegestaan.  

• Metalen constructies dienen geaard te worden.  

• Netvervuiling door o.a. TL verlichting dient te worden voorkomen, cos phi > 0.94.  

• Kosten van diensten worden gelijktijdig gefactureerd met de standkosten. Kosten die naderhand gemaakt 
worden, worden verrekend met de borg.  

 
Voor vragen over de elektra kunt u contact opnemen met Leon Rijnders via +31(0)6 54 36 35 00 + 
 
. 

 
Handtekening aanvrager:       Datum: 

  
 
__________________________      ___________________ 


