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Pasar Malam Harderwijk 

20 en 21 oktober 2018 
 
Beste standhouder, 
 
Op zaterdag en zondag 20 en 21 oktober 2018 wordt door de Stichting Pasar Malam Harderwijk weer een 
Pasar Malam in Harderwijk georganiseerd. 
 
Gezelligheid, marktkramen, lekker eten, een gezellige sfeer, twee mooie podia en 14 artiesten vormen de 
basis van deze Pasar Malam op een prachtige locatie in Harderwijk. Twee aaneengesloten grote hallen in 
Sportcomplex De Sypel, die we tijdens deze Pasar de toepasselijke namen JAVA en BALI hal hebben 
gegeven. Tevens is er een grote tent opgesteld waarin wij diverse restaurants hebben ondergebracht. 
Binnen dit “foodcourt” zullen een aantal restaurants weer voor het heerlijke eten zorgdragen! 
 
Verder worden de muziek optredens speciaal voor u als standhouder “om en om” in de beide hallen 
verzorgd. Bezoekers kunnen dan in alle rust hun aandacht schenken aan de kramen en de producten van 
de standhouders (zie het muziekprogramma op de website) 
 
Voor u hebben we kramen beschikbaar met een bladmaat van 4.00m x 1,12m die beschikken over een wit 
zeildak. Voor een eventuele “rok” dient zelf te worden zorggedragen. In de bijlage treft u ons 
inschrijfformulier aan met onze huurprijzen en combinatiemogelijkheden.  
 
Denkt u ook aan eigen verlichting! Wij doen onze Pasar Malam in een verduisterde omgeving. 
 
Uit brandveiligheidsoverwegingen verzoeken wij u om geen bouwlampen of andere (halogeen) lampen met 
een hoge warmte uitstraling te gebruiken. Gebruik zoveel, als mogelijk, LED verlichting of 
verlichtingsbronnen met een lage warmte uitstraling. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om u tijdig aan te melden voor het huren van één of meerdere 
kramen, c.q. staanplaatsen, op onze Pasar Malam Harderwijk. 
 
Voor de “vroegboekers” – tot 1 mei 2018 (voorwaarden zie inschrijfformulier) – hebben we een 
aantrekkelijke korting van 15% op onze standaard prijzen (zie inschrijfformulier). 
 
In de bijlage treft u ons inschrijfformulier aan die wij in voorkomend geval graag volledig ingevuld en van  
u ondertekend retour ontvangen. Ons adres is op het inschrijfformulier vermeld.  
Scannen van een ondertekend formulier en opsturen via mail mag ook (heeft zelfs de voorkeur). 
 
 
Voor meer informatie: www.PasarMalamHarderwijk.nl 
 
 
Team Pasar Malam Harderwijk. 
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