Inschrijfformulier
Standplaats Kermis kern Boxmeer 2018
Vrijdag 22 juni tot en met dinsdag 26 juni 2018
Voor iedere inrichting afzonderlijk en volledig inschrijven

1. Naam, voornamen

2. Woonplaats en adres

3. Correspondentieadres

4. Geboren te
Geboortedatum
5. Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
6. BSN-nummer
7. Kamer van Koophandelnummer
Te
(Meesturen kopie KvK-inschrijving)
8. Lid kermisorganisatie/-bond
en nummer
9. Naam bank
Bankrekeningnummer
10. Naam van de inrichting
11. Korte omschrijving van de
inrichting met vermelding van
hetgeen wordt vertoond of waaruit
de vermakelijkheid bestaat
(meesturen foto/verbeelding en
keuringsbewijs)
12. De afmetingen van de inrichting
incl. de kassa, luifel en uitsteekzeil
 Frontbreedte
 Diepte
 Hoogte
 Diameter/doorsnede
Is de inrichting rondom open?
(Meesturen plattegrond)
13. Nummer register attractie- en
speeltoestellen (RAS)





Ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

14. Bij welke verzekeringsmaatschappij
en voor welk bedrag is uw inrichting
tegen wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd?
(Toevoegen bewijsstukken)
15. De entree en/of rittenprijs bedraagt
De ritprijs voor kleinvermaak is maximaal € 1,50.
De ritprijs voor grootvermaak is maximaal €
2,00.

De daarbij behorende tijdsduur van de
ritten
(Bij verkoopzaak meesturen
verkoopproductenlijst)
16. Welk bedrag biedt u voor het
plaatsen van uw inrichting voor de
periode van één jaar zonder
concurrentie
17. Welk bedrag biedt u voor het
plaatsen van uw inrichting voor de
periode van één jaar met
concurrentie van
18. Aantal salonwagens met
Afmetingen
19. Aantal pakwagens met
Afmetingen
20. Aantal motorwagens met
Afmetingen
21. Is de inrichting van een orgel
voorzien?
22. Is de inrichting van een
versterkinginstallatie voorzien?
23. Benodigde stroomvoorziening

…………………………………………… min

€
in letters:
€
in letters:
(omschrijving) …………………………………………….
……………………………………………………………………….

Ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ja voor gesproken woord/ ja voor muziek/ Nee
…… x

……….

(Ampere)

Bijdrage stroomkosten:
De aansluitkosten en stroomkosten worden doorberekend aan de kermisexploitant.
Bijdrage aan promotie:
Er zal een bedrag van € 150,00 excl. BTW ten goede komen aan promotiekosten die de
kermiscommissie gemeente Boxmeer maakt. Tevens wordt een bedrag van € 25,00 excl.
BTW berekend voor beveiliging van het kermisterrein.

Bij elke inrichting dient een kopie van een geldig keuringsrapport van de
attractie als bedoeld in het besluit veiligheid attracties en speeltoestellen
(BOVAS) of Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) te worden
bijgevoegd.
Een foto van de inrichting bijsluiten!
Ook dient een bewijsstuk van de verzekeringsmaatschappij voor de WAverzekering waaruit blijkt voor welk bedrag u bent verzekerd te worden
toegevoegd.

Opmerkingen:
Hieronder is ruimte voor belangrijke mededelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

De inrichting is dusdanig zwaar dat mogelijk rijplaten nodig zijn

Bij het opbouwen hebt u veel water nodig, bv. voor contragewicht

Er is een bepaalde wijze van oprijden / opbouwen noodzakelijk

Vrije ruimte aan een bepaalde zijde in verband met wegrijden onderstellen of trailer

Er zijn beperkingen bij het plaatsen van de kassa

Overige zaken waarvan u denkt dat ze van belang zijn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de Verhuurvoorwaarden kermis kern
Boxmeer zoals deze zijn vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders
op 20 december 2016.
Bij de inschrijving dient rekening te worden gehouden met sponsoracties, promotionele
acties en themadagen.
Hij/zij verklaart zijn/haar bod tot en met de datum van de gunning, uiterlijk 42 dagen, na
datum, gestand te doen en door zijn/haar opgegeven (rit)prijs.
Het is voor hem/haar bekend dat de gunning zonder opgaaf van reden kan worden
voorbehouden.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

De sluitingsdatum van deze inschrijving is 31 december 2017.

Retourneren aan Gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer onder vermelding
van “Inschrijving kermis kern Boxmeer” inclusief de gevraagde bijlagen.
Indien de bijlagen niet worden toegevoegd kan dit een reden zijn om u van inschrijving
uit te sluiten.

