


In de maand december vindt het spectaculaire Winterfestijn Arnhem voor de eerste keer plaats. Dit 
winterse evenement wordt gehouden in de binnenstad van Arnhem vanaf vrijdag 11 december 2015 
tot en met zondag 3 januari 2016.

Tijdens het Winterfestijn Arnhem wordt het Gele Rijders Plein omgetoverd tot een sfeervol en 
feestelijk kerstdorp vol met allerlei activiteiten. Zo zijn er gezellige kraampjes, is er een spectaculaire 
ijsglijbaan en een sfeervol evenementenplein met Horecapaviljoen, optredens, terrassen en 
vermaak. Voor ieder wat wils! Met het Winterfestijn Arnhem wil de binnenstad de bezoekers een 
bijzondere ervaring bieden. Ook voor u als ondernemer biedt het festijn mogelijkheden als 
bedrijfsfeest,  originele locatie voor uw eindejaarsborrel of relatieavond. Er zijn diverse 
arrangementen mogelijk. 

Gedurende het sfeervolle evenement kunt u bij ons een  kerst/sfeerkraam huren. De markt zal in de 
periode van vrijdag 11 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 dagelijks geopend zijn van 
12:00 uur tot 21:00 uur (voorlopige tijden en met uitzondering van de feestdagen). 

We beschikken over twee types verkoopunits: een wit, houten vakwerkhuisje van 3x2 meter met 
toonbank en geheel afsluitbaar of een pagodetent van 5x5m voorzien van één marktkraam. Beide 
opties zijn dezelfde prijs en worden standaard geleverd met 750 watt. Voor extra stroom dient u een 
extra bijdrage per dag te betalen.  In onderstaand schema staan de data en prijzen vermeld. De 
huisjes/tenten zijn alleen te huur in blokken van 7 of 9 aaneengesloten dagen zoals op de volgende 
pagina te lezen  is.



De goederen die verkocht mogen worden zijn retail (verpakt) en/of detailhandel. Voor Horeca 
verkoop kunt u contact opnemen met de organisatie. 

Totaal stroomvermogen prijs per dag

750 watt inbegrepen bij huurprijs
3500 watt € 20,- ( per dag )
7000 watt € 40,- ( per dag )

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

VERHUUR PERIODE PRIJS PER STUK

Vrijdag 11 dec. t/m do 17 dec. = 7dagen

Vrijdag 18 dec. t/m do 24 dec. = 7 dagen

Zaterdag 26 dec. t/m zon 3 jan. = 9 dagen

Actieprijs: Hele periode, vr 11 dec. t/m zon 3 jan. 

€ 350,-

€ 350,-

€ 450,-

€ 1.050,-



Bezoekadres
Gele Rijders Plein 19, Arnhem
Telefoonnummer
06 55 78 05 12
E-mailadres
info@winterfestijnarnhem.nl

Meer informatie en het programma
www.winterfestijnarnhem.nl

De organisatie zorgt ervoor dat het Winterfestijn via diverse kanalen wordt gepromoot. Dit gebeurd 
met behulp van een eigen website: www.winterfestijnarnhem.nl, social media, billboards, 
posters,flyers, promotieteams etc. 

Mocht u interesse hebben, dan ontvangen wij graag van u een zo uitgebreid mogelijke omschrijving 
van hetgeen u graag wilt verkopen/aanbieden tijdens het Winterfestijn. Graag ook voorzien van een 
technische rider. U kunt deze omschrijving samen  met duidelijke foto’s, volledige naam, 
telefoonnummer en e-mailadres sturen naar: markt@winterfestijnarnhem.nl 

De organisatie van het Winterfestijn neemt dan spoedig contact met u op.
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