DUURSMA KERMISORGANISATIE B.V. zal in gezamenlijk overleg met
de Gemeente Maasdriel en Stichting Evenementen Maasdriel
verpachten DE TRADITIONELE KERMIS TE

KERKDRIEL
(Behoudens goedkeuring B. en W.)
Duur
van zaterdag 8 t/m dinsdag 11 juli 2017
Terrein
Monseigneur Zwijsenplein en direct aangrenzende omgeving
Openingstijden
Zaterdag van 14.00 uur t/m 01.30 uur
na 01.00 uur geen muziek, geluidssignalen of gesproken woord
Zondag van 13.00 uur t/m 01.30 uur
na 01.00 uur geen muziek, geluidssignalen of gesproken woord
Maandag van 13.00 uur t/m 01.30 uur
na 01.00 uur geen muziek, geluidssignalen of gesproken woord
Dinsdag van 13.00 uur t/m 24.00 uur
Voor ’s morgens 05.00 uur mogen er absoluut geen handelingen m.b.t. het afbreken plaatsvinden!
Exploitanten welke zich hieraan niet kunnen of willen houden verzoeken wij om geen aanbieding te
doen. Er kunnen hiervoor geen uitzonderingen worden gemaakt.
Op zaterdag 8 juli om 14.00 uur zal de kermis officieel worden geopend.
De foodzaken mogen dagelijks geopend zijn t/m een half uur na het sluitingstijdstip van de café’s.
Tussen 01.00 uur en 01.30 uur mag er alleen een minimaal geluidssignaal ten gehore worden gebracht om de
aanvang en het einde van de rit aan te geven
Inschrijving
Duursma Kermisorganisatie B.V. stelt de inschrijving open voor bovenvermelde kermis. Aanbiedingen op
modelinschrijvingsbiljetten dienen te zijn ingekomen bij Duursma Kermisorganisatie B.V., Postbus 38, 1777ZG
Hippolytushoef uiterlijk vrijdag 13 januari 2017 vóór 17.00 uur.
Voor kinderzaken geldt een maximale ritprijs van € 1,25 p.p.p.r. (aanbieding: 9 voor € 10,-)
Voor vermaakzaken geldt een maximale ritprijs van € 1,50 p.p.p.r. (aanbieding: 7 voor € 10,-)
Voor eventuele attracties die een topper en/of primeur zijn voor de kermis in Kerkdriel kan in overleg een
hogere ritprijs worden afgesproken. U dient dit duidelijk op uw inschrijvingsbiljet kenbaar te maken en dit is
alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring en bevestiging van de organisator en de gemeente.
Exploitanten van kinder- en vermaakzaken die zich niet kunnen of willen houden aan de maximale
ritprijs wordt verzocht geen inschrijving te doen. Iedere exploitant van een kinder- en/of vermaakzaak dient
de door de organisator te verstrekken ritprijskaart goed zichtbaar voor het publiek bij de kassa te plaatsen.
Exploitanten van vermaak-, kinder- of familiezaken welke naast hun normale rittenverkoop ook werken
met dag- en/of weekkaarten wordt verzocht dit op hun inschrijfformulier te vermelden. De mogelijkheid
bestaat dat hier bij de toewijzing de voorkeur aan wordt gegeven.
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
Mogelijkerwijs één of enkele zaken vanaf woensdag 5 juli 18.00 uur. Overige attracties vanaf donderdag 6 juli
09.00 uur. In verband met de beperkte ruimte bestaat de mogelijkheid dat een aantal zaken pas vanaf
vrijdagmorgen 8 juli om 07.00 uur kunnen opbouwen. Door de vele beperkingen dient de opbouw op
sommige gedeeltes van het terrein op volgorde te geschieden. Exploitanten welke zich hier niet aan
kunnen en/of willen houden gelieve niet in te schrijven!
Afbouw
Alle zaken en materialen dienen op woensdag 12 juli vóór 16.00 uur verwijderd te zijn. Er mag ’s avonds en ’s
nachts absoluut niet worden afgebroken. Afbreken is pas toegestaan vanaf woensdagmorgen 05.00 uur.
Exploitanten welke zich hieraan niet kunnen of willen houden gelieve niet in te schrijven. Bij hoge uitzondering
bestaat de mogelijkheid dat er voor de 2 attracties welke op de kop van de kermis staan een uitzondering wordt

gemaakt om vanaf 03.00 uur te mogen afbreken. Dit is echter alleen toegestaan met toestemming van de
gemeente.
Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Duursma Kermisorganisatie B.V. (welke op schriftelijk verzoek verkrijgbaar zijn),
aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld door de gemeente Maasdriel. Boven de pacht is een bedrag van
€ 225,00 excl. 21% BTW per attractie verschuldigd voor bijkomende kosten. Iedere exploitant van een kinderen/of vermaakzaak is verplicht kosteloos maximaal 80 vrijkaartjes per attractie te accepteren.
Wij verzoeken u bij uw inschrijving een geldig keuringscertificaat bij te voegen.
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! Exploitanten van een snackwagen dienen rekening te houden met mogelijke concurrentie van een
schwenkgrill. Exploitanten van een gebakkraam dienen rekening te houden met mogelijke concurrentie van een
wafelkraam of churrosverkoop. Er dient voor de verkoop van (fris)dranken apart te worden ingeschreven met
concurrentie van overige (fris)drankverkoop. Zonder vergunning is verkoop hiervan niet toegestaan. Om de
overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken zal het maximale geluidsniveau 75 dB(A) bedragen
gemeten op de dichtstbijzijnde gevels.
Woon-Pakwagens
De woon- en pakwagens dienen op het parkeerterrein aan de Wilgenpas nabij Zwembad De Kreek geplaatst te
worden en mogen niet eerder hun plaats innemen dan op maandag 4 juli vanaf 12.00 uur. De salonwagens
alsmede caravans en slaapwagens dienen i.v.m. de rioolaansluitingen aan de buitenrand van het terrein te
worden geplaatst. De pakwagens dienen op het middelste gedeelte van het terrein te worden geplaatst en
mogen absoluut niet elders in de gemeente worden geplaatst. In verband met de door de brandweer gestelde
voorwaarden dienen de wagens minimaal 3 meter uit elkaar geplaatst te worden.
Opstelling en samenstelling
De mogelijkheid bestaat dat de opstelling en samenstelling van deze kermis vanwege een mogelijk herzien
beleid van de gemeente en de brandweer afwijkt van voorgaande jaren. Met plaats beding zal dan ook geen
rekening gehouden worden. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden bij het doen van uw inschrijving.
Exploitanten welke hier moeite mee hebben gelieve niet in te schrijven!
Beveiliging
Gedurende de nachtelijke uren zullen er direct na sluiting van de kermis op vrijdag, zaterdag, zondag en
maandag twee gecertificeerde beveiligers op het kermisterrein aanwezig zijn tot ’s morgens 07.00 uur. Hiervoor
zal een bedrag van € 100,00 per attractie (excl. 21% BTW) op de gunning in rekening worden gebracht.
Bedrag van inschrijving
Aanbiedingen aangemerkt als ‘all inclusive’ zullen niet in behandeling worden genomen. U dient bij het bepalen
van het bedrag op uw inschrijving rekening te houden met de in deze verpachtingsadvertentie vermelde extra
kosten waaronder; bijkomende kosten, reclamekosten alsmede beveiligingskosten. Ook zullen aanbiedingen
met plaats beding ter zijde worden gelegd.
Reclame
Er zal voor een goede reclame worden gezorgd. Voor de extra te maken reclame wordt een bedrag van €
175,00 per attractie (excl. 21% BTW) op de gunning in rekening gebracht. Deze bijdrage is inclusief een
kostenloze kortingsbon in de voor deze kermis uit te geven kortingsbonnenboekjes alsmede een vermelding op
www.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

