
Een plek om te 
verwonderen en 
te bewonderen

Kerstmarkt
Vrijdag 7 t/m zondag 
30 december 2018



Winter Village Stadshart Amstelveen
Van 29 november 2018 t/m 7 januari 2019 in Stadshart Amstelveen

Van 29 november 2018 t/m 7 januari 2019 

is het zover. Schaats- en kerstliefhebbers 

kunnen hun hart ophalen tijdens het 

oergezellige Amstelveense evenement 

Winter Village. Midden in deze periode, 

van 7 t/m 30 december, wordt er een 

gezellige kerstmarkt georganiseerd.

De kerstmarkt:

Drie weken lang, 50 chalets in winterse 

sferen, klinkt dat niet als genieten! De 

kerstmarkt van Winter Village Stadshart 

Amstelveen is rond de kerstperiode de 

gezelligste kerstmarkt uit de omgeving 

van Amstelveen. Drie weken lang kunnen 

bezoekers hun hart ophalen en heerlijk 

struinen langs alle gezellig chalets. De 

ijsbaan en het gezellige restaurant maken 

het helemaal compleet en maken Winter 

Village hét evenement van de winter!

De sfeervolle kerstmarkt en ijsbaan 

staan voor intense gezelligheid, 

veelzijdige faciliteiten en uitstekende 

horecavoorzieningen. Winter Village 

Stadshart Amstelveen biedt inwoners 

de mogelijkheid om elkaar op een unieke 

plek te ontmoeten in mooie en bovenal 

gezellige winterse sferen. Het gevoel 

van saamhorigheid staat tijdens Winter 

Village Stadshart Amstelveen centraal en 

dat is bijzonder! Een plek voor gezinnen, 

families, voor jong en oud om vrienden te 

kunnen ontmoeten en in de buitenlucht 

actief met elkaar bezig te kunnen zijn. 

Winter Village Stadshart Amstelveen 

bevordert bovendien de beweging van 

zowel kinderen als (oudere) volwassenen 

en laat deze beseffen dat (gezamenlijk) 

sporten leuk kan zijn.
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    Winter Village Stadshart Amstelveen is 

gedurend zes weken dé ontmoetingsplaats 

in Amstelveen 

   Het evenement is de afgelopen jaren 

bovendien in de armen gesloten door 

televisiemakend Nederland en andere 

regionale- en landelijke media

   Wij beschikken, zowel binnen als buiten, 

over gezellige en kwalitatief goede 

horecafaciliteiten groepsreserveringen zijn 

mogelijk

   Wij ontvangen jaarlijks zo’n 250.000 

bezoekers op de diverse ijsbanen

    Wij beschikken over 450 m² ijsbaan en 

horecafaciliteiten met een capaciteit tot 

100 personen diner en 300 personen voor 

de borrel

    Wij organiseren uiteenlopende vaste 

activiteiten en evenementen, maar wij 

bieden ook arrangementen op maat

Een aantal feiten op een rijtje

Een aantal feiten van Stadshart Amstelveen:

  Al twee keer verkozen tot “Beste winkelcentrum van Nederland”

   (Ruim) een miljoen bezoekers in de maand december 

   Enige winkelcentrum met een vestiging van De Bijenkorf 

  Compleet winkelaanbod met goede combinatie van fashion en versaanbod

  Goed bereikbaar & voldoende parkeergelegenheid en eerste twee uur gratis parkeren

Data en tijden van de kerstmarkt

Van 7 t/m 30 december staat bij Winter Village Stadshart Amstelveen, de kerstmarkt centraal. Drie 

weken lang kunnen bezoekers hun hart ophalen en heerlijk struinen langs alle gezellig chalets. De 

openingstijden van de kerstmarkt zijn als volgt:

Maandag  13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag  12.00 tot 18.00 uur
Woensdag 12.00 tot 18.00 uur
Donderdag 12.00 tot 19.00 uur
Vrijdag  12.00 tot 18.00 uur

Zaterdag  12.00 tot 18.00 uur
Zondag  12.00 tot 18.00 uur
1e kerstdag  gesloten
2e kerstdag  12.00 tot 18.00 uur
30 december 12.00 tot 18:00 uur
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Mogelijkheden en prijzen kerstmarkt

U kunt op verschillende manieren deelnemen. Er zijn diverse mogelijkheden, waardoor het optimale uit 

de kerstmarkt wordt gehaald. Het aanbod wordt opgedeeld in drie verschillende productgroepen:

     Retail

     Food & Beverage

    Open Space

Voor de Retail en Food & Beverage plekken zal er gewerkt worden met chalets (300 cm breed x 250 cm 

diep) welke één stroompunt van 16A – 230 Volt inclusief hebben. Het is mogelijk om op aanvraag extra 

bij te bestellen, alle mogelijkheden zijn verwerkt op het inschrijfformulier. Voor de Open Space plekken 

worden er wel eisen gesteld aan de uitstraling. Dit zal in onderling overleg gaan.

Voor deelname kunt u kiezen uit drie mogelijkheden. Uiteraard streven wij vanuit de gedachten van ons 

totaalconcept naar de eerste optie, de gehele periode. Drie weken lang van 7 t/m 30 december 2018.  

De tweede optie is voor een periode van twee weken, 17 t/m 30 december 2018. De derde optie is voor 

één week, 17 t/m 23 december of 23 t/m 30 december.

Voor de drie verschillende productgroepen vragen wij de volgende prijzen voor de chalets:
De retail chalet is te huren voor  1, 2, of 3 weken. Wisselen kan uitsluitend op maandagen (voor 12.00 uur).

Aandachtspunten:

    Als deelnemer van Winter Village Stadshart Amstelveen dient u de opgegeven dagen aanwezig en 

open te zijn met uw chalet op de eerder genoemde openingstijden

    De “extra items bij de chalets” zijn op aanvraag te bestellen via info@wintervillageamstelveen.nl  

of via het inschrijfformulier

    Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

    3 weken   2 weken   1 week 
    7 t/m 30 december 17 t/m 30 december 17 t/m 23 december of 
          23 t/m 30 december 

o Chalet Retail   o € 1.150,00  o € 900,00  o € 600,00

o Chalet Food & Beverage  o € 3.000,00 

o Open Space - 10 m2  o € 2.000,00
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Exclusiviteit op productgroep
Wij verwachten veel aanvragen voor het deelnemen aan de kerstmarkt. Wij nemen alle aanvragen in 

behandeling en bekijken, voor zover mogelijk, of wij de producten / uitstraling passend vinden. Zo ja, dan 

gaan wij zorgen voor een mooi plekje in één van onze chalets.

Gezien de vele aanvragen komt het voor dat er een overlap zit tussen de producten die aangeboden 

worden op de markt. Dit kunnen wij niet voorkomen, wij kunnen u dan ook geen exclusiviteit bieden 

binnen uw productgroep. Wij proberen er met de indeling van de chalets wel rekening mee te houden 

dat niet alle soortgelijke producten bij elkaar staan. Alles gaat op aanvraag, maar garantie kan hierin niet 

worden afgegeven.

PR & Marketing Winter Village

De marketing campagne van Winter Village Stadshart Amstelveen is een drie maanden durende 

campagne. We genereren hierbij substantiële media exposure door de mediapartnerships die Winter 

Village Stadshart Amstelveen is aangegaan, door inzet van ons ervaren PR & Marketing team. 

Daarnaast wordt er een palet aan diverse marketingmiddelen & communicatieuitingen ingezet om de 

campagne te ondersteunen, daarbij spelen de bestaande uitingen van Stadshart Amstelveen ook nog 

een rol. Er zullen meerdere vermeldingen via onze website en sociale kanalen worden gedaan en er zal 

tevens een mogelijkheid zijn om gezamenlijk winacties op te zetten. Dit heeft allemaal een doorwerking 

op de deelnemers van de kerstmarkt. 

Deelnemen?

Wilt u deelnemen? Dan vragen wij u vriendelijk om bijgaand inschrijfformulier in te vullen en te 

retourneren aan: info@wintervillageamstelveen.nl

Gezien de grote belangstelling raden wij u aan om uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk aan ons te 

retourneren om teleurstellingen te voorkomen.

Zodra u uw inschrijfformulier heeft toegestuurd ontvangt u van ons een bevestiging van ontvangst. Als 

wij uw product passend vinden en wij u een chalet kunnen bieden, ontvangt u van ons de factuur.  

De factuur dient binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan. 

Afmetingen:

1 vrijstaande Easy Set Up Chalet: 
1. 298 cm breedte
2. 251 cm diepte

  etdeerb mc 423  .3
(incl. dakoversteken)

4. 288 cm diepte + 14 cm nok
5. 36 cm oversteek
6. 274 cm x 101 cm
7. 204 cm hoogte
8. 94 cm hoogte
9. 266 cm x 9 cm
10. 276 cm hoogte

2 chalets naast elkaar: 
- 621 cm breedte
- 251 cm diepte
- 650 cm breedte



Stichting Winter Village Nederland
Nijverheidsweg 16  •  3762 ER  •  Soest

info@wintervillageamstelveen.nl

www.wintervillageamstelveen.nl


