DUURSMA KERMISORGANISATIE B.V. zal verpachten de KERMIS te

TEXEL DE KOOG
(Behoudens goedkeuring B. en W.)
Duur
van dinsdag 19 t/m zondag 23 juli 2017
Terrein
Gedeelte van het parkeerterrein van de Nikadel (zelfde als voorgaande jaren)
Openingstijden
Dagelijks van 12.00 tot 23.00 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, 1777
ZG Hippolytushoef uiterlijk woensdag 18 januari 2017 vóór 17.00 uur.
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 vóór opbouw kermis te zijn voldaan
op bankrekeningnummer NL84RABO0370349490 t.n.v. Duursma Kermisorganisatie B.V.
Opbouw
Vanaf maandag 17 juli 09.00 uur
Er mag ’s nachts niet worden opgebouwd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.
Afbouw
Alle zaken en materialen dienen op maandag 23 juli vóór 13.00 uur verwijderd te zijn.
Er mag ’s nachts niet worden afgebroken. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.
Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Duursma Kermisorganisatie B.V. (welke op schriftelijk verzoek verkrijgbaar zijn)
aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld door de gemeente Aalsmeer. Boven de pacht is een bedrag van €
200,00 excl. BTW per attractie voor bijkomende kosten verschuldigd. Iedere exploitant van een kinder- en/of
vermaakzaak is verplicht kosteloos maximaal 80 vrijkaartjes per attractie te accepteren. 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!
De opstelling en samenstelling van deze kermis kan afwijken van voorgaande jaren. Iedere inschrijver dient
hiermede rekening te houden. Plaats bedingen zijn niet mogelijk.
Elders op het eiland, maar ook in de directe omgeving, kunnen kermisattracties en/of aan de kermis gerelateerde
attracties of verkoopzaken worden geplaatst. Iedere inschrijver dient hier rekening mee te houden. Zij die hiermee
problemen hebben gelieve niet in te schrijven!
Woon-/pakwagens
Er is een beperkte woon- en pakwagen terrein beschikbaar. De wagens dienen correct en op aanwijzing te
worden geplaatst. Woon-, Slaap- en pakwagens mogen ook absoluut niet op en/of nabij het kermisterrein worden
geplaatst.
Reclame
Reclamebijdrage per attractie € 200,00. Er zal voor goede reclame worden gezorgd. Deze bijdrage is inclusief
een kortingsbon op KermisKorting.nl
Boven de pachtsom is 21% B.T.W. 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 Kermisgids” nr. 26 of “De
Komeet” nr. 26 of kijk op www.mobile-energy.nl
Er is op het kermisterrein zeer beperkte nachtstroom aanwezig.
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

