DUURSMA KERMISORGANISATIE B.V. zal verpachten de kermis te

SPIJKENISSE
(Behoudens goedkeuring B. en W.)
Duur
24 t/m 29 mei 2017
Terrein
Het parkeerterrein aan de Vredehofstraat in het centrum van Spijkenisse
LET OP nieuwe locatie!
Openingstijden
Dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur
Maandag van 13.00 tot 21.30 uur
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 10 maart 2017
vóór 17.00 uur.
Reeds verpacht
Fun house, tornado, wipp, grijpkranen, pusher, bussensport, skate jumper, break dance, churros, lijntrek, trampoline, nougat
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 22 mei om 09.00 uur
Afbouw
Alle zaken en materialen dienen dinsdag 30 mei vóór 18.00 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 Spijkenisse. Er is verplichte centrale muziek, mogelijk zullen enkele attracties
worden voorzien van een geluidsbegrenzer. Het geluid, ook gesproken woord en het mechanische geluid van de attractie mag de 75
dB(A) absoluut niet overschrijden. 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 € 225,00 excl. BTW. verschuldigd per attractie voor bijkomende kosten.
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! Tevens is het verboden om messen, steekwapens, pistooltjes,
andere wapens alsmede shisha pennen en/of hierop gelijkende artikelen te verstrekken aan de kermis bezoekers. Ditzelfde geldt voor
aan seks gerelateerde artikelen.
Vanwege de beperkte omvang van het terrein zal er waarschijnlijk geen autoscooter worden geplaatst. Deze beperking zorgt er ook
voor dat er op volgorde dient te worden opgebouwd en afgebroken. Bij vragen hierover neemt u contact op met de organisatie.
Woon/Pakwagens
Er is voor deze kermis geen woonwagenlocatie beschikbaar. Iedere inschrijver wordt verzocht hier rekening mee te houden. Inschrijvers
welke hier problemen mee hebben en/of zich hier niet aan kunnen of willen houden gelieve niet in te schrijven. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zal hier geen enkele uitzondering voor worden gemaakt. Dit vanwege negatieve ervaringen en binnengekomen
klachten.
Bewaking
Gedurende de openingstijden zal de bewaking worden verzorgd door een professionele bewakingsdienst. Hiervoor wordt een bedrag
van € 150,00 per attractie (excl. BTW) op de gunning in rekening gebracht. Tevens is er nachtbewaking aanwezig.
Reclame
Er zal voor een goede reclame worden gezorgd. Voor de extra te maken reclame wordt een bedrag van € 175,00 per attractie (excl.
BTW) op de gunning in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief een kostenloze kortingsbon in de te verspreiden kortingsbonnen
boekjes en op www.kermiskorting.nl.
Maandag is een verplichte Eurodag!
De mogelijkheid bestaat dat hierop voor enkele attracties een uitzondering wordt gemaakt. Exploitanten die niet aan de verplichte
Eurodag kunnen of willen meewerken dienen dit op hun inschrijfbiljet duidelijk kenbaar te maken.
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

