Grote Kerhof 1
Postbus 5000, 7400 GC Deventer
telefoon: 14-0570
e-mail: kermis@deventer.nl

INSCHRIJFFORMULIER VERPACHTING
ZOMERKERMIS 2019
Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019
A-formulier (niet-verkoopzaken)
(Voor elke inschrijving een afzonderlijk formulier
gebruiken)
Belangrijk:
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen de inschrijving ongeldig maken!
GEGEVENS EXPLOITANT

Bedrijfsnaam/ Handelsnaam
Naam

: _____________________________________________________

:_________________________________________________________________________

Vestigingsadres/correspondentieadres*:___________________________Postcode ___________________
Vestigingsnummer:_______________________________________________________________________
Woonplaats

:____________________________________________tel.nr_________________________

email

:____________________________________________

KvK nr.

:____________________________________________

* U dient het vestigingsadres of correspondentieadres op te geven dat staat vermeld bij uw inschrijving in de Kamer van Koophandel.

INRICHTING
Naam inrichting:_________________________________________________________________________
Soort inrichting: vermaakzaak / familiezaak /kinderzaak / oefeningsspel-behendigheidsspel
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
-

vermaakzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van jongeren en volwassenen vanaf een bepaalde leeftijd en/of lengte
zoals autoscooter, reuzenrad, achtbaan en breakdance. Maximum ritprijs € 3,00
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. Maximum ritprijs € 2,50
kinderzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van kleine kinderen zoals draaimolen, babysport, buggy, mini-cars,
waterballen en trampoline. Maximum ritprijs van € 2,00

Omschrijving oefening- of behendigheidsspel:__________________________________________________
-

oefening- en behendigheidsspellen zoals schietsalons, grijpautomaten, eendje vangen, lijntrek, kijkwerkspellen en gokspellen.
Maximum prijs € 2,00 per spel.
Duidelijk foto materiaal/folders van uw zaak bijvoegen. Zonder bijlagen kunnen wij besluiten de inschrijving niet mee te nemen bij de
verpachting.

Bent u de eigenaar van de zaak? Ja/nee
Zo, nee wie is de eigenaar van de zaak?______________________________________________________
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1Plein

:_________________________________________________________________________

Afmetingen:
(Indien tijdens opbouw blijkt dat u onjuiste maten hebt opgegeven kunnen wij besluiten uw zaak niet te plaatsen en de
gunning te laten vervallen!

Met de volgende afmetingen:
Front

:______________________________________Diepte:____________________________________

Hoogte :______________________________________Diameter:__________________________________
Kassa:

ja/nee

afmeting:__________________________________

Luifel:

ja/nee

afmeting:__________________________________

Heeft uw inrichting uitstekende delen zoals een luifel, oploopvloer e.d.? Zo ja, welke en wat zijn de maten?
______________________________________________________________________________________
AANSLUITWAARDE/VERZEKERING

Wat is de aansluitwaarde van uw inrichting:

_____________________KWU ______________________A

Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? ___________________________________________
Wat is de dekking?

€ _______________________________________________

KEURING INRICHTING
Is uw zaak inmiddels gekeurd op grond van het “besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen?
Zo ja, door welke keuringsinstantie?

:________________________________________________

Zo nee, wanneer is uw zaak aangemeld?

:________________________________________________

Ras nummer

:________________________________________________

Kopie keuringsbewijs toevoegen!
AANTAL WOON-PAKWAGENS

Met hoeveel woon- pak/slaapwagens denkt u in Deventer te komen?
Aantal woonwagens/caravans/pakwagens:

woonwagen/Amerikaan _____________________________
Caravan/personeelswagen___________________________
Comb. Caravan/pakwagen met sanitair_________________

Aantal pak/vrachtwagens:

____________________________(zonder energieverbruik)

Op last van de brandweer is het verboden op LPG te stoken.

1

Brink, Grote Kerkhof, Nieuwe Markt of plaats op aanwijzing.
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BIEDING

Hij/zij doet de volgende aanbieding:
Vermaakzaak : €____________________________________in letters : ___________________________
Familiezaak

: €____________________________________in letters :____________________________

Kinderzaak

: €____________________________________in letters :____________________________

Oefeningsspel/ : €____________________________________in letters: ____________________________
Behendigheidsspel
Het inschrijfbedrag is inclusief precario-tarief.

PROMOTIE
Hij/zij stelt voor promotieactiviteiten € ___________beschikbaar (minimaal € 200,--)
Voor vermaak geldt op maandag 3 juni 2019 een verplichte Kortingsdag. U moet hier aangeven welke
korting u geeft, alle acties worden op de flyer geplaatst. U bent verplicht aan de Kortingsdag mee te doen.
Indien u niets invult gaan wij uit van de aanbieding 2 halen 1 betalen.:
______________________________________________________________________________________
Het is mogelijk een aanbiedingsbon/advertentie te laten plaatsen in de kermiskrant. De bijdrage voor het
plaatsen van deze advertentie worden betaald vanuit het promotiebudget. U kunt hier aangeven welke
tekst/aanbieding geplaatst dient te worden:
De volgende tekst/aanbieding moet in de advertentie komen te staan:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Indien er een foto bij de advertentie geplaatst dient te worden, moet u deze mee sturen!
PARKEERKAART

Per gunning wordt er door de gemeente een parkeerkaart verstrekt. Geeft u hier aan of u gebruik wilt maken
van een parkeerkaart.
Ik maak wel/geen gebruik van een parkeerkaart. Voor het gebruik van een parkeerkaart wordt eenmalig
€ 35,00 in rekening gebracht.

Als u hier niets aangeeft gaan wij er vanuit dat u geen gebruik maakt van een parkeerkaart.
Let op! er is tijdens de kermis geen mogelijkheid meer om alsnog een parkeerkaart te ontvangen!
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BIJZONDERHEDEN

Hieronder is ruimte voor belangrijke mededelingen. denk bijvoorbeeld aan:
• met of zonder concurrentie;
• er zijn beperkingen bij het plaatsen van de kassa (bv. alleen links of rechts);
• overige zaken:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
BETALING

U ontvang eenmalig een factuur met daarop het bedrag dat voldaan moet worden uiterlijk voor de opbouw.
ONDERTEKENING

Ondergetekende schrijft onder de hem/haar bekende, door Burgemeester en Wethouders van Deventer
vastgestelde, ALGEMENE VERPACHTINGSVOORWAARDEN, bij deze in voor een standplaats op de
Deventer Zomerkermis 2019 met zijn inrichting. Hierbij vraagt u tevens vergunning aan voor het ten gehore
brengen van muziek ten tijde van de kermis. Hierbij gaat u akkoord met het plaatsen van een
geluidsbegrenzer indien dit door de gemeente Deventer gewenst wordt geacht.

_____________________________

____________________________

_______________________

Plaats

Datum

Handtekening

Dit formulier dient vóór vrijdag 9 november 2018, 17.00 uur in ons bezit te zijn via:
Gemeente Deventer
Kermisorganisatie
t.a.v. mevrouw Miranda Bulteel-Jansen v/d Sligte / de heer Jan Planque
Postbus 5000
7400 GC Deventer

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 5 t/m 9 november 2018.
•

U wordt verzocht eerst telefonisch een afspraak te maken). Indien u dit NIET doet kan het zijn
dat de kermisorganisator op het moment van indienen niet aanwezig is.

De volledige verpachtingsvoorwaarden zijn op te vragen bij de kermisorganisatie.
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