
 

TOELICHTING OP HET INSCHRIJFFORMULIER KERMIS 
OSS 2020 

1. De verhuur zal gesloten worden gehouden. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk woensdag 
29 januari 2020 vóór 10.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.  

 

2. Bij de gunning en opstelling van de attracties zal geen rekening worden gehouden met de 

gunning en opstelling in voorgaande jaren. Plaatsbedingen kunnen niet worden gemaakt.  

 

3. Van de attractie moet een recente foto en/of tekening bij de inschrijving worden 

gevoegd, aan de hand waarvan het uiterlijk van de attractie kan worden beoordeeld. Ook 

moet een kopie van het inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

worden bijgevoegd.  

 

4. Van de gunning en niet-gunning wordt aan de inschrijver zo spoedig mogelijk 
mededeling gedaan. Vóór 17 februari 2020 worden geen mededelingen gedaan. 
De geboden huursom voor een standplaats op kermis Oss moet zijn voldaan 
binnen 30 dagen na de op daartoe bestemde factuur vermelde datum. Als de 
huursom niet is betaald binnen de in artikel 7 van de verhuurvoorwaarden 
genoemde termijn, is de inschrijver van de inrichting in gebreke door het enkele 
verloop van deze termijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en 
verliest hij het recht op de gegunde standplaats.  
 
Boven de huursom is een bedrag van € 300,00 excl. B.T.W per attractie 
verschuldigd voor bijkomende kosten zoals bewaking kermisterrein, en kosten 
verbruik stroom en water op het salonwagenterrein. 
 

5. Als verlangd wordt te huren zonder concurrentie, behoort dat uitdrukkelijk te worden 

vermeld en wel met duidelijke aanwijzingen en juiste omschrijvingen van elke met name te 

noemen inrichting die als concurrentie wordt beschouwd. Aanwijzingen als "soortgelijke 

inrichtingen" en dergelijke worden niet geaccepteerd. Een concurrentiebeding heeft 

uitsluitend betrekking op het terreindeel (A, B, C of D) waarvoor wordt ingeschreven. Er is 

geen mogelijkheid tot een concurrentiebeding voor het totale kermisterrein.  

 

6. Op maandag 17 augustus 2020 wordt vanaf 13.00 tot 24.00 uur een Familiedag 
gehouden. Voor alle attracties, consumptiezaken en oefenspelen geldt dan een te 
geven korting van minimaal € 0,50 per rit/deelname/verkoop. U moet deze actie 
duidelijk aan kondigen op uw attractie middels de uitgereikte kaarten. 
 

 

7. Actiemunten van de A.H. zijn geldig tijdens alle dagen van de kermis en 
vertegenwoordigen de aangegeven waarde, ook tijdens de Familiedag! Een 
afbeelding van deze munten staat in het informatieboekje.  
U bent verplicht deze aan te nemen.  



8. Voor de promotie van de kermis worden er door de promotiecommissie kermismunten 
uitgereikt, U bent verplicht deze munten aan te nemen en zijn geldig voor alle attracties 
tijdens alle dagen, hiervoor krijgt U geen vergoeding. Een afbeelding van deze munten 
staat in het informatieboekje.  
9. Metergeld is niet verschuldigd; voor betaling van het stroomverbruik is een waarborgsom 

verschuldigd. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het elektrisch vermogen. Ook moeten de 

aan- en afsluitkosten worden betaald. Het betrekken van stroom via derden is niet toegestaan. De 

gevraagde gegevens van de betreffende elektrische installaties moet u volledig invullen, dit 

voorkomt moei-lijkheden bij de aansluiting.  

10. Aangeraden wordt om zorgvuldig van de verhuurvoorwaarden kennis te nemen.  

De inschrijver geeft door inschrijving te kennen dat de voorwaarden door hem zijn 
ontvangen en worden geaccepteerd.  
DE KERMIS WORDT GEHOUDEN VAN DONDERDAG 13 TOT EN MET WOENSDAG 19 

AUGUSTUS 2020. 


