Burgemeester en wethouders van de Gemeente Deventer maken hiermee bekend dat de volgende kermissen
gehouden worden:

Vrijdag 30 maart t/m Zondag 8 april 2018:

Deventer Paaskermis

Op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan
(dinsdag gesloten)

Zaterdag 2 juni t/m Zondag 10 juni 2018:

Deventer Zomerkermis
op de pleinen:

Brink, Grote Kerkhof, Nieuwe Markt
en Noordenbergsingel (3 verkoopzaken)
Inschrijving:
• De Algemene Verpachtingsvoorwaarden en inschrijfbiljetten (het gebruik hiervan is verplicht), zijn vanaf heden
verkrijgbaar bij de kermisorganisatie (14 0570), Grote Kerkhof 1, Deventer, of via internet www.kermisdeventer.nl
of schriftelijk (postadres: Postbus 5000, 7400 GC Deventer).
• U heeft de mogelijkheid om voor de kermissen in 2018 gecombineerd in te schrijven. Dit is geen verplichting. Een
gecombineerde inschrijving telt als één inschrijving. U heeft ook de mogelijkheid om naast een gecombineerde
inschrijving per kermis apart in te schrijven.
• U kunt inschrijven met de volgende formulieren:
➢ A-formulier combinatie.(niet verkoopzaak. Eén inschrijving voor beide kermissen)
➢ A-formulier Paaskermis (niet verkoopzaak)
➢ A- formulier Zomerkermis(niet verkoopzaak)
➢ B-formulier combinatie (verkoopzaak. Eén inschrijving voor beide kermissen)
➢ B-formulier Paaskermis (verkoopzaak)
➢ B-formulier Zomerkermis (verkoopzaak)
•
Collectieve aanvragen voor inschrijfbiljetten worden niet gehonoreerd.
•
De inschrijfbiljetten moeten uiterlijk 10 november 2017 vóór 17.00 uur zijn ontvangen door de Gemeente
Deventer.
•
Voor de controle op keuringen van attracties die vallen onder het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen dient
bij de inschrijvingen een geldig keuringsbewijs gevoegd te worden. Bij aanvang van de kermis wordt dit wederom
gecontroleerd.
•
De Gemeente Deventer stelt, indien dit gewenst wordt geacht, het gebruik van geluidsbegrenzers in sommige
zaken verplicht. Voor aanvang van de kermis worden de betrokken kermisexploitanten hierover nader
geïnformeerd.
Ritprijzen:
A. Niet-verkoopzaken:
- vermaakzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van jongeren en volwassenen vanaf een
bepaalde leeftijd en/of lengte zoals autoscooter, reuzenrad, achtbaan, breakdance etc.
- familiezaken, attracties voor de hele familie, waarbij kleine kinderen onder begeleiding van de ouders in de
attractie gaan en grotere kinderen zelfstandig zoals kinder achtbaan, zweefmolen, rups etc.
- kinderzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van kleine kinderen zoals draaimolen, babysport,
buggy, mini-cars, waterballen, trampoline, etc.
- oefening- en behendigheidsspellen zoals schietsalons, grijpautomaten, eendje vangen, lijntrek,
kijkwerkspellen en gokspellen.
B. Verkoopzaken:
Inrichtingen waarin artikelen voor consumptie worden verkocht.
De ritprijzen zijn:
- vermaakzaken:
een maximum ritprijs van € 3,00,
- familiezaken:
een maximum ritprijs van € 2,50,
- kinderzaken:
een maximum ritprijs van € 2,00,
- oefening- en behendigheidsspellen:
een maximum prijs van € 2,00 per spel.
In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders van de vastgestelde ritprijzen afwijken. Dit uitsluitend
in overleg en met schriftelijke bevestiging.

Gunningen:
De gunningen worden uiterlijk 8 december 2017 bekend gemaakt, voor deze datum worden er geen uitspraken over de
plaatsing/voordrachtslijst gedaan. Tussen de sluiting van indienen inschrijvingen en het bekend maken van de
gunningen is het kermisteam niet bereikbaar/beschikbaar. Vanaf 11 december 2017 kan er contact opgenomen worden
met het kermisteam.
Bijzonderheden Paaskermis
•
De volgende zaken zijn reeds onderhands verpacht; Hollandse gebakkraam, suikerwerken, suikerspin, draaimolen,
snacks, breakdance, grijpkranen, schietsalon, bussensport, lijntrek, lucky duck, rupsbaan, polyp, Para jump en
autoscooter.
•
Op (Goede) Vrijdag 30 maart is er een verplichte eurodag. Alle zaken dienen voor € 1,-- te draaien. De
mogelijkheid bestaat dat hierop voor één of twee attracties een uitzondering wordt gemaakt. Dit uitsluitend in
overleg en met schriftelijke bevestiging!
•
Voor verkoopzaken en oefeningsspelen geldt dat men op de eurodag een aanbieding doet (bv. twee halen één
betalen). Men dient dit op het inschrijfbiljet aan te geven.
•
Voor de woon- en pakwagens is een plaats op hetzelfde terrein beschikbaar. De kosten van verbruik (zakelijk en
privé) alsmede de aansluitingskosten komen ten laste van de exploitant en dienen rechtstreeks met de installateur
afgerekend te worden.
•
Verplichte bijdragen:
✓ Servicekosten (beveiliging, schoonmaak ed.)
€ 75,00 per gunning
✓ Promotieactiviteiten
€ 150,00 per gunning
✓ Elektriciteitsverbruik en aansluitkosten
€ 0,29 per KwH.(deze worden, samen met de
aansluitkosten, in rekening gebracht door Homan bv.)
Bijzonderheden Zomerkermis:
•
De volgende zaken zijn reeds onderhands verpacht;
• Op de locatie Noordenbergsingel is een Hollandse gebakkraam onderhands verpacht.
• Op de Brink is de View Tower (80 meter) onderhands verpacht.
•
Openingstijden
Eerder is in een advertentie bekend gemaakt dat de openingstijden van de kermis gewijzigd zouden worden ten
opzichte van eerdere jaren. Dit is echter niet het geval. De Zomerkermis heeft de volgende openingstijden:
zaterdag 2 juni:
13.00 uur tot 01.00 uur
zondag 3 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur
maandag 4 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur (eurodag)
dinsdag 5 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur
woensdag 6 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur
donderdag 7 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur
vrijdag 8 juni:
13.00 uur tot 01.00 uur
zaterdag 9 juni:
13.00 uur tot 01.00 uur
zondag 10 juni:
13.00 uur tot 24.00 uur
•
•
•

Op maandag 4 juni is er een verplichte eurodag. De mogelijkheid bestaat dat hierop voor één of twee attracties een
uitzondering wordt gemaakt. Dit uitsluitend in overleg en met schriftelijke bevestiging!
Voor verkoopzaken en oefeningsspelen geldt dat men op de eurodag een aanbieding doet (bv. twee halen één
betalen). Men dient dit op het inschrijfbiljet aan te geven.
Voor de woon- en pakwagens is een plaats op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan beschikbaar. De
kosten voor woonwagens, caravans e.d., die voorzien dienen te worden van elektra komen ten laste van de
exploitant.
• Verplichte bijdragen:
✓ Servicekosten (beveiliging, schoonmaak ed.)
€ 100,00 per gunning
✓ Promotieactiviteiten
€ 200,00 per gunning
✓ Woonwagen/ Amerikaan
€ 170,00
✓ Caravan/personeelswagen
€ 145,00
✓ Caravan/pakwagen met sanitair
€ 170,00
✓ Parkeerkaart
€ 35,00
✓ Elektriciteitsverbruik
€ 0,33 per KwH. (deze worden, samen met de
aansluitkosten in rekening gebracht door Homan bv.)

Termijn van betaling:
U ontvang eenmalig een factuur met daarop aangegeven voor welke datum de 1e termijn voldaan dient te zijn en
voor welke datum de 2e termijn voldaan dient te zijn.
Inlichtingen:
Te verkrijgen bij de kermisorganisator (telefoon 14 0570). Indien u persoonlijk contact wil of de inschrijving wilt inleveren
kan dit in de week van 6 t/m 10 november 2017. U dient vooraf telefonisch een afspraak te maken.

