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     INSCHRIJFFORMULIER KERMIS BEST 

Inschrijving voor de kermis van 3 juli t/m 7 juli 2020 
 
BELANGRIJK 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen de inschrijving ongeldig maken ! 
U dient uw inschrijfformulier in te leveren vóór uiterlijk 6 januari 2020 12:00u. 
     

1. De ondernemer / onderneming 
Ondergetekende :__________________________________________ Geboortedatum :______________ 
Voornamen :__________________________________________ Lid organisatie :______________ 
Straat  :__________________________________________ Bank/gironummer :______________ 
Postcode :___________ Woonplaats :_________________ Telefoon :______________ 
Postbus :__________________________________________ 2e telefoon :______________ 
Postcode :___________ Plaats :________________________ 
 

2. De inrichting 
Naam attractie :________________________________________________________________________ 
   (recente foto en/of compositietekening bijsluiten) 
 
Kantzaak / midden op / beide *    
     
Afmetingen 

(let op ! inclusief oploopvloeren, zijfronten, dissel, trekhaak, toegangstrappen e.d.) 
Ronde zaak  : Ø op de grond  ____________ m. (in / exclusief kassa)* 

: Ø in de kap   ____________ m. 

: hoogte    ____________ m. 

Rechthoekige zaak : op de grond :breedte ____________ m. (in / exclusief kassa)* 

           diepte ____________ m. 

: in de kap:   breedte ____________ m. 

       diepte ____________ m. 

: hoogte    ____________ m. 

Losse kassa  : breedte    ____________ m. 

: diepte    ____________ m. 

: hoogte    ____________ m. 
    
3. Beschrijving van de inrichting 

(geef hieronder aan onder welke categorie de inrichting valt, de aard en wijze van een spel, op welke wijze prijzen worden gegeven 

e.d.) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Elektriciteit (zie vergoedingstabel verhuurvoorwaarden)     

Aansluiting gewenst : ja / nee * Totaal vermogen:___________________ KW 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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5.     Inschrijfbedrag in euro’s 
Het verdient aanbeveling om in te schrijven voor twee verschillende ritprijzen. Hieruit maakt de gemeente
dan een keuze. Inschrijvingen voor lagere ritprijzen kunnen de voorkeur genieten. 

 
Kinderzaken:       
 Ritprijs € 1,20 
 (5 ritten voor € 5,-) 

 zonder concurrentie van:  €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 
 
Familie- en gemiddelde attracties bijv. Polyp, Wip, Scooter, fam.achtbaan, Funhouse, Rups, Lunapark: 
 Ritprijs € 1,50 
 (4 ritten voor €5,-) 
 

 zonder concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 
 
Grote(re) attracties bijv. Breakdance, Jumper, Wilde Muis, Schommel 
 Ritprijs € 1,80 
 

 zonder concurrentie van:  €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 Ritprijs € 2,- 
 

 zonder concurrentie van:  €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 
Grote publiekstrekkers bijv. Reactor, Spookhuis, Dance Jumper: 
Ritprijs € 2,50 zonder concurrentie van: € 

zegge 
met concurrentie van: € 

zegge 
 
Uitzonderlijke publiekstrekkers 
(Investering vanaf € 1.500.000,-) bijv. Booster Maxxx, Eurocoaster, Reuzenrad The View, Hoge zweef: 
 Ritprijs € 3,00 
 

 zonder concurrentie van:   
 

 €  
 Zegge 

 Ritprijs € 3,50  met concurrentie van: 
 

 €  
 Zegge 

           
 
Hoge uitzondering voor mega publiekstrekker bijv. Zweefmolen 90 m, Free Fall Tower 90m, View Tower:
 Ritprijs € 4,- 
 

zonder concurrentie van:   
 

 €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 

 
 
Niet-vermaak-zaken 
(Verkoop, spelen       
e.d.) 

zonder concurrentie van:   
 

 €  
 zegge 

 met concurrentie van: 
 

 €  
 zegge 
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6. Opgave van de deelnameprijzen (bij spelen) en de verkoopprijzen (bij verkoopzaken) 
Bij groot assortiment (bijv. snoep) lijst met verkoopprijzen bij inschrijving voegen! Lagere prijzen kunnen de 
voorkeur genieten. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Bijdrage aan reclame in euro’s  

De som van €_______________________ zegge____________________________________________ 

Het is verplicht hier een bedrag in te vullen, waarbij bijgaande reclamelijst van Kermis Best 2019 als richtlijn 

geldt voor de hoogte van de reclamebijdrage. Bijvoorbeeld voor een grootvermaak zaak minimaal € 500,00. 
 

8. Woon- en pakwagens (salonwagen tot 8m = €30,- vanaf 8m = €50,-) 
aantal woon- en slaapwagens aantal vracht- en pakwagens 

  lengte  breedte   lengte  breedte lengte breedte  lengte  breedte
 1    4   1 4   
 2    5   2 5   

 3    6    3    6   
 
 
9. Keuring inrichting/RAS-nummer 
U dient bij deze inschrijving het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Besluit Veiligheid Attracties en 
Speeltoestellen, te voegen! Tevens dient u indien nodig uw RAS-nummer te vermelden. 
RAS-nummer:___________________________________________________________________________ 
 
10.  Kamer van koophandel 
U dient een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar) bij deze 
inschrijving te voegen ! 
 
11.  Verzekering 
U dient  bij deze inschrijving een kopie van de geldende polis van uw WA-verzekering te voegen ! 
 
12. Plattegrond 
Voegt u een situatieschets/plattegrond van de inrichting bij deze inschrijving, met daarbij vermeld de exacte 
afmetingen, inclusief oploopvloeren, uitzwaai en dergelijke. 
 
13.   Zekerheid komst (nieuwe) inrichting 
Indien het een nieuwe inrichting betreft, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat die inrichting ook 
daadwerkelijk - tijdig - op de kermis van Best door u geëxploiteerd zal worden. Voor Nederland nieuwe 
attracties moeten vóór 1 juni 2020 op een Nederlandse kermis draaien! 
In voorkomende gevallen kunnen wij in de gunning de verplichting opnemen een bankgarantie af te geven 
om te voorkomen dat een grote trekker op het laatste moment naar een andere (buitenlandse) kermis gaat. 
 
14.    Bijzonderheden 

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, bijvoorbeeld 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. 
 De attractie vergt de inzet van een zwaar aggregaat vanwege de terugslag van elektriciteit. 
 Overige zaken waarvan u denkt, dat ze van belang zijn. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de verhuurvoorwaarden van de 
gemeente Best. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
 
____________________    ____________________ 
 (datum)       (handtekening) 
 
 
Situatieschets / plattegrond van de inrichting 
Schaal  1 :  200  (1 cm is 2 meter van de inrichting) 
 
Geef ook aan: 

- In- en uitgangen    - Oploopvloeren 
- Uitstekende bewegende delen - Plaats van de kassa(‘s) 
- Plaats van de achterwand  - Zij-fronten 
- Dissels     - Toegangstrappen 
- Lege ruimtes aan de achterkant, zijkant e.d. 
- De ruimte die u nodig heeft om te kunnen bouwen/breken    

Naam attractie:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 




