Duursma Kermisorganisatie B.V. zal verpachten
DE TRADITIONELE PINKSTERKERMIS TE

DELFZIJL
(Behoudens goedkeuring B & W)
Duur
van woensdag 16 t/m maandag 21 mei 2018
Terrein
Molenbergplein, Commandementsplein, Schoolstraat
Let op! Gewijzigde terreinsituatie!
In verband met de gewijzigde terreinsituatie kan er niet met plaatsbeding worden ingeschreven!
Openingstijden
Dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.
Inschrijving
Duursma Kermisorganisatie B.V. stelt de inschrijving open voor bovenvermelde kermis. Aanbiedingen op
modelinschrijvingsbiljetten dienen te zijn binnengekomen bij Duursma Kermisorganisatie B.V., Postbus 38, 1777ZG
Hippolytushoef uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 vóór 17.00 uur.
U dient bij uw inschrijving uw RAS nummer te vermelden alsmede een kopie keuringscertificaat bij te sluiten!
Voor kinderzaken geldt een maximale ritprijs van € 1,50 p.p.p.r. (5 ritten voor € 6,00)
Voor vermaakzaken een maximale ritprijs van € 2,50 p.p.p.r. (6 ritten voor € 12,5)
Voor eventuele attracties die een primeur zijn voor de kermis van Delfzijl kan in overleg een hogere ritprijs worden vastgesteld.
Reeds verpacht
Grijpkranen, pusher, breakdance, trampoline, wipp, europe flyer, teacups, churros
Betaling
Binnen 14 dagen na gunning dient 25% van de biedsom vermeerderd met 21% BTW per bank te worden overgemaakt. Het
restant vermeerderd met bijkomende kosten en BTW dient een maand voor aanvang van de kermis te zijn voldaan op
bankrekeningnummer NL84RABO0370349490 t.n.v. Duursma Kermisorganisatie B.V.
Opbouw
Vanaf maandag 14 mei 12.00 uur. Door de beperkte omvang van het terrein bestaat de mogelijkheid dat een aantal attracties
pas op een later tijdstip kunnen opbouwen. Iedere inschrijver dient hier rekening mee te houden.
Afbouw
Alle zaken en materialen dienen op dinsdag 22 mei voor 11.00 uur verwijderd te zijn
Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Duursma Kermisorganisatie B.V.(welke op schriftelijk verzoek verkrijgbaar zijn), aangevuld met
de voorwaarden zoals gesteld door de gemeente Delfzijl. Iedere exploitant van een kinder- en/of vermaakzaak is verplicht
kosteloos maximaal 80 vrijkaartjes per attractie te accepteren. Boven de pacht is een bedrag van € 250,00 excl. BTW
verschuldigd per attractie voor bijkomende kosten. Door de reconstructiewerkzaamheden aan het Molenbergplein en het
Commandementsplein welke inmiddels zijn afgerond kan de opstelling geheel anders zijn als voorgaande jaren. Iedere
inschrijver dient hier bij het doen van een inschrijving rekening mee te houden.
De samenstelling en opstelling kan anders zijn als voorgaande jaren hierdoor kan met plaatsbeding geen rekening
worden gehouden. Tijdens deze kermis zijn concurrentiebedingen niet van toepassing. Inschrijvers dienen dan ook rekening te
houden met mogelijke concurrentie tijdens de voorjaarsmarkt en de Pinksterfeesten welke jaarlijks rond de 100.000 bezoekers
trekken. Op de kermis mogen geen bier en/of andere alcoholhoudende dranken worden verkocht of uitgegeven. U dient
bij uw inschrijving een geldig keuringscertificaat bij te voegen. De mogelijkheid bestaat dat er geen autoscooter geplaatst zal
worden! Exploitanten van een gebakkraam dienen rekening te houden met de mogelijke plaatsing van een wafel en/of
churroskraam.
Het is absoluut niet toegestaan om bombags, rook- en/of stinkbommen of soortgelijke artikelen uit te geven en/of ter
beschikking te stellen aan de kermisbezoekers. Zij die hun attractie en/of verkoopzaak niet kunnen en/of willen exploiteren
zonder deze artikelen en zich niet aan dit verbod wensen te houden gelieve niet in te schrijven!
Woon-Pakwagens
De woonwagens dienen correct op een nader door B & W te bepalen locatie geplaatst te worden en mogen niet eerder hun
plaats innemen dan op maandag 14 mei vanaf 09.00 uur.
Reclame
Er zal voor een goede reclame worden gezorgd. Voor de extra te maken reclame wordt een bedrag van € 175,00 excl. BTW
per attractie op de gunning in rekening gebracht. Deze bijdrage is inclusief een kortingsbon op KermisKorting.nl
Boven de pachtsom is 21% BTW verschuldigd.
Elektrotechnische verzorging: Mobile Energy BV. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan. Op deze kermis zijn de
tarieven van Mobile Energy BV van toepassing, voor tarieven zie “De Komeet” nr. 26 of “De Kermisgids” nr. 26 of kijk op
www.mobile-energy.nl
Duursma Kermisorganisatie BV, Postbus 38, 1777 ZG Hippolytushoef
Telefoon 0227-591609, Fax 0227-592445
www.kermisorganisatieduursma.nl

Voor het allerlaatste kermis verpachtingsnieuws kijkt u op KermisVerpachtingen.nl

