
 
 
INSCHRIJFFORMULIER VOOR EEN STAANPLAATS  

OP DE KERMIS 2020 IN OSS 

(van donderdag 13 t/m woensdag 19 augustus 2020) 

GEGEVENS INSCHRIJVER 

Naam: _____________________________ Voornamen: __________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________ Geboorteplaats:  _____________________________ 

Adres (straatnaam):  ______________________________________________________________ 

Postcode:  _______________  Woon-/verblijfplaats:  _________________________________________ 

Postbusnummer: ______________ Postcode en plaatsnaam:  ______________________________ 

Email:  ________________________________ Mobiel nummer:  ___________________________ 

Ingeschreven bij (naam kermisorganisatie): ______________ onder nr.:  ______________________ 

Ingeschr. bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te: __________ onder nr.:  __________________ 

Bankrelatie (naam bankinstelling): ________________________ rekening nr.: _________________ 

WA-verzekering bij maatschappij: ________________________ tot een bedrag van: _____________ 

_________________________________________________________________________________ 

BENAMING VAN INRICHTING 

De inrichting is ingeschreven onder de naam:  ____________________________________________ 

Soort vermaak:  ____________________________________________________________________ 

RAS-nummer :  ____________________________________________________________________ 

Korte omschrijving van de inrichting:  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
  
 

VOORKEUR VOOR PLAATS en GELDELIJK AANBOD  NB: De definitieve plaats wordt door de gemeente Oss 

bepaald. 

 

 

Vak A (parkeerterrein Burchtplein) 

Ritprijs : € 2,00 

Staangeld in letters:  ________________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen):  

_________________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 2,50 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 3,00 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Vak B (parkeerterrein Eikenboomgaardplein) 

Ritprijs : € 2,00 

Staangeld in letters:  ________________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen):  

_________________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 2,50 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 3,00 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Vak C (Heuvel) 

Ritprijs : € 2,00 

Staangeld in letters:  ________________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen):  

_________________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 2,50 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 3,00 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Vak D (overige pleinen en aanloopstraten) 

Ritprijs : € 2,00 

Staangeld in letters:  ________________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen):  

_________________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 2,50 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

_______________________________________________________________________________ 

Ritprijs : € 3,00 

Staangeld in letters:_______________________________________________________________ 

Zegge: €_________________________ 

Zonder concurrentie op dit vak van (inrichting met name noemen): 

________________________________________________________________________________ 

 



 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INRICHTING 

 

1. Als de inrichting een ronde vorm heeft, dan is: 

a. de diameter van het laagste punt (grond):   Ø =                    meter; 

b. de grootste diameter van een hoger punt:  Ø =                    meter;  

                        eventuele uitzwaai:                                                            =                    meter; 

c. de hoogte van de inrichting:    Ø =                    meter. 

 

2. Als de inrichting een rechthoekige vorm heeft, dan is: 

a. de frontbreedte :                        meter; 

b. de diepte  :                        meter; 

c. de hoogte  :                        meter. 

 

3. Valt de kassa buiten de opgegeven afmeting?   ja / neen* 

Zo ja, afmetingen kassa:                 x                x                meter (lxbxh). 

Zijn er beperkingen bij het plaatsen van de kassa?  ja / neen* 

Zo ja, welke:  

 

4. Vallen de loopplanken buiten de opgegeven afmetingen? ja / neen* 

Zo ja, afmetingen loopplanken:                 x               meter. 

 

5. Valt de eventuele luifel buiten de opgegeven afmetingen? ja / neen* 

Zo ja, afmeting luifel:                 x                 x                 meter (lxbxh). 

 

6. Behoort bij de inrichting een dichte achterwand?   ja / neen* 

 

7. Is de inrichting voorzien van een vloer?    ja / neen* 

 

8. Voor de inrichting is een elektrisch vermogen nodig van: (         x               Amp =)                          

KW 

NB: De inschrijver moet  de elektrische installatie van zijn inrichting op het elektriciteitsnet van de 

gemeente Oss aansluiten. 

 

De inschrijver vraagt burgemeester en wethouders hem toestemming te verlenen 

om, voor aansluiting van de elektrische installatie van zijn inrichting, een 

aggregaat op te mogen stellen van:                  KW.  

Reden daarvoor is:  

    

9. Aantal salonwagens met afmetingen:             wagens van:                  x                  meter 

Aantal pakwagens met afmetingen:             wagens van:                  x                  meter. 

     

NB: Plaatsing salon- en pakwagens gebeurt op aanwijzing van de dienstdoende kermismeester 

 

10. Bijzondere kenmerken van de inrichting waarmee tijdens de opbouw rekening moet worden gehouden:     

      (bijv. gewicht waarvoor rijplaten nodig zijn, contragewicht waarvoor water nodig is, wijze van oprijden,    

      overige zaken)      

_________________________________________________________________________________ 

Inschrijver verklaart zijn aanbieding gestand te doen en de ter zake geldende, hem bekende voorwaarden te 

accepteren. 

 

 

Datum: ________                       Handtekening: ______________________________________                  

                                                         

 * doorhalen wat niet van toepassing is 


