GEMEENTE DEVENTER
Team Ondernemen en Vergunningen / Organisatie kermis/ GROTE KERKHOF 1 te DEVENTER
TELEFOON : 14-0570
FAX
: 0570 - 693004
BIJVOEGSEL 2019

bij de "ALGEMENE VERPACHTINGSVOORWAARDEN" voor de
DEVENTER ZOMERKERMIS.

Tijd

: De Zomerkermis wordt gehouden van donderdag 30 mei t/m maandag 10
juni 2019

Plaatsen

: Brink, Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en maximaal drie verkoopzaken aan de
Noordenbergsingel.

Openingstijden

:

-

Voorwaarden

:

Er kan worden ingeschreven op grond van de "Algemene
Verpachtingsvoorwaarden", vastgesteld door Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Deventer. Voor het overige wordt verwezen naar de
advertentie in de vakbladen.

Inschrijven

:

Niet- verkoopzaken dienen gebruik te maken van inschrijfbiljetten A en
verkoopzaken van inschrijfformulieren B. Indien u voor zowel de Paas als
Zomerkermis wilt inschrijven kunt u gebruik maken van de
combinatieformulieren.
De uiterlijke datum van inschrijven is: 9 november 2018 17.00 uur.

Uiterlijke datum van
gunning
:
Opbouwen

Ritprijzen:

vrijdag en zaterdag:
zondag 9 juni:
overige dagen:

13.00 uur tot 01.00 uur;
13.00 uur tot 01.00 uur;
13.00 uur tot 24.00 uur.

7 december 2018

:

Er mag worden opgebouwd vanaf maandag 27 mei vanaf 8.00 uur met dien
verstande dat naderhand zal worden bepaald welke zaken op welk tijdstip
kunnen worden opgebouwd. De opbouw vind plaats onder leiding en toezicht
van de terreincoördinator. Er mag niet eerder worden opgebouwd dan met
toestemming van de kermiscoördinator. Er mogen geen personen auto’s op
het evenemententerrein aanwezig zijn. Ook niet tijdens de opbouw. U kunt
voor opbouwen uw parkeerkaart (indien u deze besteld hebt) ophalen bij de
kermisorganisator.
-

-

-

-

vermaakzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van
jongeren en volwassenen vanaf een bepaalde leeftijd en/of lengte zoals
autoscooter, reuzenrad, achtbaan en breakdance, een maximum ritprijs
van € 3,00,
familiezaken, attracties voor de hele familie, waarbij kleine kinderen on
der begeleiding van de ouders in de attractie gaan en grotere kinderen
zelfstandig zoals kinder-achtbaan, zweefmolen en rups, een maximum
ritprijs van € 2,50,
kinderzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van kleine
kinderen zoals draaimolen, babysport, buggy, mini-cars, waterballen en
trampoline, een maximum ritprijs van € 2,00,
oefening- en behendigheidsspellen zoals schietsalons, grijpautomaten,
eendje vangen, lijntrek, kijkwerkspellen en gokspellen, 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.

Ritprijsborden

: Het gebruik van ritprijsborden met daarop de ritprijzen is verplicht (deze

ontvangt u tijdens de opbouw).
Geluid

:

De Gemeente Deventer wil, indien dit gewenst wordt geacht, het gebruik van
geluidsbegrenzers in sommige zaken verplicht stellen. Voor aanvang van de
kermis worden de betrokken kermisexploitanten hierover nader geïnformeerd.

Datum afbreken

:

Uiterlijk woensdag 12 juni om 12.00 uur dienen de pleinen
ontruimd te zijn.

Eurodag

:

In het kader van promotieactiviteiten is er op maandag 3 juni 2019 een
verplichte Kortingsdag. U bent verplicht op deze dag een aanbieding te
doen. Deze aanbieding moet u op het inschrijfformulier invullen.

Promotie

:

Er wordt minimaal € 200,-- per gunning in rekening gebracht voor de
organisatie van randactiviteiten tijdens de kermis.

Wijze van betaling

: U ontvang eenmalig een factuur met daarop aangegeven voor welke datum de
De pacht en bijkomende kosten voldaan dient te zijn. Het volledige bedrag
moet uiterlijk voor de opbouw voldaan zijn!
Let op! Per 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk bij de gemeente contant te betalen. Dit
betekent dat de pachtsom alleen via overschrijving kan worden voldaan. Indien u niet voldoet aan
de betalingsverplichting, hebben wij het recht uw gunning in te trekken. U dient dan alsnog de
pachtsom en alle overige kosten (ook indien wij voor vervanging moeten zorgen) te betalen.

Woon- en pakwagens: Voor de woon- en pakwagens is een plaats op het evenemententerrein
beschikbaar. Vanaf maandag 27 mei na 14.00 uur, het kan zijn dat het terrein
dan nog niet volledig is voorzien van stroom en water, dit wordt in de loop van
de dag aangelegd. Eerder oprijden is NIET mogelijk! Exploitanten dienen de
aanwijzingen van de aangestelde coördinator strikt op te volgen. Per
woonwagen, caravan, pak- slaapwagen, waarin energie (water, elektra) wordt
verbruikt, worden kosten in rekening gebracht ten bedrage van € 170,-- per
woonwagen/Amerikaan, € 145,- per caravan/personeelswagen en € 170,-- per
caravan/pakwagen met sanitair combinatie.
Service kosten

: De verplichte bijdrage aan service kosten (beveiliging, schoonmaak) bedraagt
€ 100,-- per gunning.

Parkeren

:Indien u gebruik maakt van een parkeerkaart wordt hiervoor € 35,00 in
rekening gebracht (u kunt maximaal 1 parkeervergunning per gunning
krijgen).

Elektravoorziening :

Er wordt gezorgd voor elektra-aansluitingen door Homan. De kosten van
verbruik alsmede de aansluitingskosten komen ten laste van de
exploitant (€ 0,33 KwH). Homan maakt een schatting van het verbruik.

De volledige verpachtingsvoorwaarden zijn op te vragen bij de kermisorganisatie.

Deventer, oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Deventer,

