VOORWAARDEN KERMIS OSS 2O22
VOORWAARDEN:
Geldende bij het verhuren van standplaatsen voor de in 2022 te houden kermis
in het centrum van de gemeente Oss in de periode van 18 tot en met 24 augustus 2022.

Aangeraden wordt om zorgvuldig kennis te nemen van deze voorwaarden.
Artikel 1
Datum/terreinen kermis 2022
De kermis wordt in 2022 gehouden in de periode van donderdag 18 augustus tot en met
woensdag 24 augustus 2022. De opening is op donderdag 18 augustus 2022 om
15.00 uur (
Als kermisterreinen zijn aangewezen:
parkeerterrein Burchtplein (vak A), *
parkeerterrein Eikenboomgaardplein (vak B)*
Heuvel (vak C),*

*De gunningen van kermis Oss 2022 zijn gebaseerd en verstrekt op een editie zonder extra
maatregelen m.b.t. COVID-19. Mochten er toch nog maatregelen zijn/komen behoud de Gemeente Oss
het recht om de verstrekte gunningen zonder verdere verplichtingen in te trekken.
Artikel 2
Acceptatie voorwaarden
Inschrijver (hierna: exploitant) verklaart zich middels indiening van een inschrijving akkoord met
de “Voorwaarden kermis Oss 2022”.
Inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de ligging en de gesteldheid van de genoemde
terreinen.
Artikel 3
Gesloten inschrijvingsprocedure
Gunning van een standplaats vindt plaats middels een gesloten inschrijvingsprocedure.
De gemeente Oss is, anders dan in algemene zin, geen verantwoording verschuldigd over het
gevoerde toewijzingsbeleid.
Artikel 4
Inschrijving
Op het inschrijfformulier moeten tenminste worden vermeld:
a.
naam, voornaam, geboortedatum, correspondentieadres, (mobiele) telefoonnummer, zo
mogelijk een bank- of girorekeningnummer, alsmede handtekening van de exploitant;
b.
naam en omschrijving van de inrichting, het handelsregisternummer, alsmede de Kamer
van Koophandel of de vergelijkbare buitenlandse instantie, waar de exploitant is
ingeschreven;
c.
het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;
d.
de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichting alsmede
van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van
breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de
exacte plaats van de eventuele voor-, zij- en achteringangen;
e.
de juiste afmetingen van de kassa, indien het noodzakelijk is voor de exploitatie dat
hiervan gebruik wordt gemaakt;
f.
de benodigde aansluitwaarde in KWH en PK tijdens opbouw kermis en afbouw;
g.
de verzekeringsmaatschappij waar de exploitant een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
Exploitanten van een consumptiezaak dienen rekening te houden met het feit dat de in de
gemeente Oss gevestigde (horeca-)zaken (zoals o.a. viswinkels, bakkerijen en snackbars)
tijdens de kermis geopend mogen zijn.
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Artikel 5
Gegevens inschrijfformulier
1.
De inschrijving voor een standplaats moet bij voorkeur gedaan worden op een
daarvoor van gemeentewege beschikbaar gesteld inschrijfformulier.
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk vrijdag 4 maart 2022 vóór
10.00 uur 's morgens in een gesloten enveloppe met daarop vermeld "inschrijving
kermis Oss" zijn ontvangen op het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 te Oss.
Het correspondentieadres is Gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA te Oss.
2.
Het bedrag dat als huursom wordt geboden zal met 21% BTW
worden verhoogd.
Boven de huursom is een bedrag van € 300,- excl. BTW per attractie
verschuldigd voor bijkomende kosten.
3.
Op één inschrijfformulier mag slechts voor één (soort) attractie worden
ingeschreven.
4.
Eventuele concurrentiebepalingen dienen uitdrukkelijk op het inschrijfformulier te worden
vermeld en wel met duidelijke aanwijzing en juiste omschrijving van elke attractie die als
concurrentie wordt beschouwd. Met aanwijzingen als "soortgelijke attracties" en dergelijke,
wordt geen rekening gehouden.
5.
Concurrentiebepalingen hebben uitsluitend betrekking op het terreindeel (vak) waarvoor
wordt ingeschreven.
6.
Inschrijfformulieren waarop doorhalingen zijn gemaakt worden terzijde gelegd.
7.
Bij de inschrijving moet melding worden gemaakt of; en bij welke erkende
kermisorganisatie en onder welk nummer de inschrijver staat ingeschreven.
8.
Telefonische wijzigingen of intrekkingen van inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
Artikel 6
Verhuren van standplaatsen
1.
De gemeente is niet gehouden om standplaatsen aan de hoogstbiedende inschrijver(s) toe
te wijzen.
De gemeente kan, als zij dat voor de continuïteit en/of kwaliteit wenselijk of
noodzakelijk acht, een standplaats voorverpachten.
2.
Er kunnen geen plaatsbedingen worden gemaakt. Bij de gunning en de opstelling
van de attracties wordt geen rekening gehouden met de gunning en opstelling in
voorgaande jaren. Aan de toegewezen standplaatsen en opstelling in voorgaande jaren
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
3.
Als blijkt dat een inschrijver onder een andere dan de eigen naam heeft
ingeschreven, wordt het inschrijfformulier zonder meer terzijde gelegd.
4.
Afstand en overdracht van het recht op een standplaats en ruiling of verwisseling
van een standplaats, wordt uitsluitend toegestaan met toestemming van de
gemeente.
Artikel 7
Gunning/betaling huursom
1.
Van de gunning en niet-gunning wordt aan de inschrijvers zo spoedig mogelijk mededeling
gedaan. Vóór 18 maart 2022 worden geen mededelingen gedaan.
2.
Het geboden pachtbedrag voor een standplaats op de kermis Oss moet zijn voldaan binnen
30 dagen na de op de daartoe bestemde factuur vermelde datum.
3.
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. De inschrijver blijft verplicht om de volledige
huursom te betalen.
Alsdan zijn burgemeester en wethouders gerechtigd om de standplaats aan een derde toe
te wijzen, onverminderd de verplichting van de inschrijver om onder Artikel 7 lid 2
genoemde huursom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en kosten van
verhaal aan de gemeente Oss te voldoen en onverminderd het recht van burgemeester
en wethouders gemeente Oss om alle door haar geleden en te lijden schade volledig op
de inschrijver te verhalen.
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Artikel 8
Innemen standplaats
1.
Geen standplaats mag worden bezet alvorens ter plaatse de grenslijnen daarvan door of
namens de gemeente zijn aangewezen. Als de standplaats niet overeenkomstig de door of
namens de gemeente gegeven aanwijzingen wordt ingenomen, verliest de inschrijver het
recht op een standplaats.
2.
Het is niet toegestaan om een attractie op te bouwen van kleinere of
grotere afmeting dan waarmee werd ingeschreven, tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de gemeente.
3.
De toegewezen standplaats mag slechts worden gebruikt overeenkomstig de gunning,
tenzij door de gemeente afwijking is toegestaan.
4.
De gemeente is niet gehouden om standplaatsen die niet ingenomen (kunnen) worden,
als gevolg van het vervallen van het recht op een standplaats of anderszins, wederom
te verhuren. Wel zal in voorkomende gevallen getracht worden om, zo nodig in overleg
met de kermisvakorganisaties, een aanvaardbare vervangende attractie op de
opengevallen standplaats te plaatsen.
5.
Het is verplicht om de aan inschrijver toegewezen standplaats daadwerkelijk met de
attractie waarmee is ingeschreven in te nemen.
Artikel 9
Opbouwen en afbreken attracties
1.
Attracties mogen pas worden opgebouwd nadat hiervoor ter plaatse door of namens de
gemeente Oss toestemming is gegeven. En nadat is vastgesteld dat aan de
betalingsverplichting is voldaan.
2.
Tenzij hiervoor van gemeentewege nadrukkelijk toestemming is verleend, mag met de
opbouw van attracties niet eerder dan op dinsdag 16 augustus 2022 om 16.00 uur
worden begonnen. Vóór het genoemde tijdstip mogen ook geen pakwagens op de
kermisterreinen worden geplaatst.
3.
Met het afbreken van een attractie mag niet eerder worden begonnen dan op 24
augustus 2022 ná 24.00 uur (in de nacht van woensdag op donderdag), tenzij door of
namens de gemeente toestemming wordt verleend van dit tijdstip af te wijken.
4.
Op uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 te 16.00 uur moeten de kermisterreinen
ontruimd zijn en moet de standplaats schoon zijn achtergelaten.
Artikel 10
Plaatsing salon- en pakwagens
1.
De door de gemeente aangewezen terreinen voor de plaatsing van salon- en
pakwagens grenzen niet aan het kermisterrein. Er moet rekening mee gehouden
worden dat, als meer dan één terrein voor salonwagens zal worden aangewezen,
deze terreinen niet aan elkaar zullen grenzen.
2.
a. het innemen van een plaats met de salonwagen(s) gebeurt op aanwijzing van
de gemeente. Bij nachtelijke aankomst vindt deze aanwijzing de daaropvolgende morgen
plaats. Deze aanwijzing moet onmiddellijk worden opgevolgd;
b. pakwagens dienen op een door de gemeente aan te wijzen terrein te worden geparkeerd.
Artikel 11
Opstelling attracties
1.
Uiterlijk donderdag 18 augustus 2022 om 13.00 uur moeten de attracties opgebouwd
en bedrijfsklaar zijn.
Artikel 12
Tarieven
1.
Iedere exploitant is verplicht om op zijn attractie op een voor iedereen duidelijk
zichtbare wijze de geldende entree- en/of ritprijzen aan te geven.
2.
Voor alle vermaakszaken, geldt, gekoppeld aan een maximale rit- of entreeprijs van:
€ 2,00 kindervermaak
3 voor € 5,00
€ 2,50 familievermaak
3 voor € 6,00
€ 3,00 grootvermaak
3 voor € 8,00
per persoon, per rit. Indien overgegaan wordt tot gunning van een standplaats zal dit
gebeuren op basis van één van de genoemde pachtbedragen.
€ 7,00 Oefeningspelen (altijd prijs)
3.

Op maandag 22 augustus 2022 van 13.00 uur tot 23.00 uur wordt een familiedag
gehouden. Voor alle attracties, consumptiezaken en oefenspelen geldt dan
een te geven minimale korting van € 0,50 op de entree, ritprijs, deelname of aankoop.
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4.

5.

6.

Actiemunten van deelnemende supermarkt zijn geldig tijdens alle kermisdagen
en vertegenwoordigen een waarde van € 1,00 ook tijdens de familiedag. U bent
verplicht deze aan te nemen, 1 aktiemunt per rit (Per aktiemunt ontvangt u
€ 0,60 retour).
Voor promotie van de kermis worden er door de promotiecommissie
kermismunten uitgereikt. U bent verplicht deze munten aan te nemen, deze
munten zijn geldig voor alle attracties tijdens alle kermisdagen. Voor deze
munten krijgt u geen vergoeding.
De gemeente is bevoegd in specifieke gevallen afwijkende rit- of entreeprijzen vast te
stellen.

Artikel 13
Elektriciteit- en watervoorzieningen
1.
Er dient gebruik gemaakt te worden van de door of namens de gemeente Oss verzorgde
elektriciteitsvoorziening. Iedere exploitant dient te zorgen voor een aansluitkabel tussen de
attractie en het door of namens de gemeente Oss aan te wijzen aansluitpunt.
2.
Van een eigen stroomvoorziening mag enkel met toestemming gebruik worden gemaakt.
Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
3.
Het doorleveren van stroom aan derden middels de door of namens de gemeente Oss
verzorgde elektriciteitsvoorziening of eigen stroomvoorziening is verboden.
4.
Elektriciteit en water zullen op de terreinen voor de salonwagens worden geleverd
vanaf woensdag 10 augustus 2022 12.00 uur tot vrijdag 26 augustus 2022 18.00 uur
en op de kermisterreinen van dinsdag 16 augustus 2022 16.00 uur tot donderdag
25 augustus 2022 12.00 uur.
Artikel 14
Openings- en sluitingstijden
1.
De attracties mogen geopend zijn op:
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

2.

18 augustus 2022 van 15.00 tot 23.00 uur;
19 augustus 2022 van 13.00 tot 01.00 uur;
20 augustus 2022 van 13.00 tot 01.00 uur;
21 augustus 2022 van 13.00 tot 23.00 uur;
22 augustus 2022 van 13.00 tot 23.00 uur ;
Familiedag van 13.00 tot 23.00 uur;
dinsdag
23 augustus 2022 van 13.00 tot 23.00 uur;
woensdag
24 augustus 2022 van 13.00 tot 23,00 uur;
De volledige verlichting van een vóór de onder 1 genoemde tijdstippen gesloten
attractie moet blijven branden tot tenminste 22.00 uur. Tot dit tijdstip mogen geen
(rond-)zeilen worden aangebracht.

Artikel 15
Exploitatie attracties
1.
De exploitant mag in of vanuit zijn attractie geen alcoholvrije en/of alcoholhoudende
dranken verkopen of verstrekken. Dit is slechts toegestaan als dit uitdrukkelijk in
de gunning is vermeld in combinatie met een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.
2.
De exploitant mag in of vanuit zijn attractie geen andere goederen of waren verkopen of
verstrekken dan in de gunning is vermeld.
3.
De exploitant mag in of bij zijn attractie geen attracties en/of spelen plaatsen zoals
liefdesanalyses, liefdesmeters, boksballen, krachtmeters en dergelijke.
4.
De exploitant is in alles onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Oss, de Brandbeveiligingsverordening en de
Bouwverordening van de gemeente Oss.
5.
6.
7.
8.

Het exploiteren van een attractie moet geschieden door de inschrijver zelf of, onder zijn
verantwoordelijkheid, door een door hem aangewezen bedrijfsleider.
De bediening van de attractie moet geschieden door, of in het bijzijn van, een
persoon met de leeftijd van minimaal 18 jaar.
De in lid 5 en 6 bedoelde persoon dient de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
te beheersen.
Exploitanten van op kinderen gerichte attracties zijn verplicht eventuele begeleiders van
kleine kinderen kosteloos te laten meerijden of –draaien.
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Artikel 16
(Brand-)veiligheidseisen
1.
In een attractie mogen op plaatsen die door het publiek moeten of kunnen worden
gepasseerd geen windtunnels, ventilatoren en dergelijke in werking zijn.
2
In een consumptiezaak waarin olie en/of vet wordt verwarmd moeten in de
onmiddellijke nabijheid van het verwarmingstoestel aanwezig zijn:
a. een brandblusapparaat met een minimum-inhoud van 6 kg/6 liter geschikt voor
de brandklasse ABC en
b. voldoende goedpassende metalen deksels, om elke pan c.q. bak waarin olie en/of
vet wordt verwarmd te kunnen afsluiten.
3.
Verwarmingstoestellen die worden gestookt met gas, moeten zijn aangesloten door
middel van slangen die speciaal voor de gebruikte gassoort zijn bestemd. De slangen
moeten op de verbindingsplaatsen door middel van doelmatige klemmen zijn
bevestigd. De slangen moeten tegen oververhitting beschermd zijn.
4.
Bij elke attractie moet een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn met een
minimale inhoud van 6kg/6liter geschikt voor de brandklasse ABC. Wanneer het naar
het oordeel van de gemeente noodzakelijk is, moeten meerdere blusmiddelen aanwezig
zijn.
5.
Het is verboden ballonnen met brandbaar gas te vullen op of aan de weg, of op een
andere voor het publiek toegankelijke plaats, Het is ook verboden met brandbaar gas
gevulde ballonnen te verkopen, ter verspreiding aan te bieden of in voorraad te
hebben.
Artikel 17
Regels omtrent veiligheid
1.
Door de exploitant zullen de van gemeentewege gestelde regels omtrent
veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand, in acht genomen moeten worden.
2.
De exploitant is voorts verplicht ervoor te zorgen, dat in de inrichting al die maatregelen
worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de
veiligheid van publiek, dat zich in of nabij de inrichting bevindt.
Artikel 18
Bedrijfs- en huishoudelijk afval
Bedrijfs- en huishoudelijk afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde
containers. Fecaliënafval moet worden geloosd in de aanwezige stortputten.
Artikel 19
Geluidsinstallaties
1.
De exploitant is verplicht er zorg voor te dragen, dat de in zijn attractie te bezigen
geluidsinstallaties geen geluidsoverlast veroorzaken.
2.
De geluidsboxen moeten evenwijdig aan de frontlijn naar het midden van de attractie
worden gericht. Voor ronde zaken moeten de geluidsboxen naar beneden worden
gericht.
3.
Het maximaal toegestane geluidsniveau voor een attractie bedraagt 75 dB(A), gemeten
aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning.
4.
5.
6.

De door of namens de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen met betrekking
tot de geluidsproductie, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
Ingeval van geconstateerde geluidsoverlast kan inbeslagname van de
geluidsapparatuur plaatsvinden.
Door een erkend bedrijf zal in opdracht van de gemeente een geluidsbegrenzer
aangebracht kunnen worden. Het is verplicht om hieraan volledige en onvoorwaardelijke
medewerking te verlenen. Het is niet toegestaan begrenzers te verwijderen of buiten
bedrijf te stellen.

Artikel 20
Aansluitkosten
Voor de aansluiting van de elektrische installaties moeten aansluitkosten worden betaald
aan het elektrotechnisch bedrijf dat deze aansluitingen namens de gemeente Oss verzorgt.
Zonder deze betaling vindt geen aansluiting plaats.
Het betrekken van stroom via particuliere meters is niet toegestaan. De kosten van de
elektriciteitsaansluiting van de salonwagens komen voor rekening van de gemeente Oss.
Het verbruik is doorbelast in de bijkomende kosten.
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Artikel 21
Vervallen van het recht op de standplaats
Het recht op een standplaats komt onmiddellijk te vervallen als:
1.
de exploitant in de stipte en getrouwe nakoming van één of meer bepalingen van deze
voorwaarden nalatig mocht blijven;
2.
de exploitant één of meerdere door of namens de gemeente gegeven
aanwijzingen niet stipt en onmiddellijk opvolgt;
In al deze gevallen heeft de gemeente de bevoegdheid om tot wederverhuur van de
standplaats over te gaan. Als het verhuren tot een lagere huursom mocht leiden zal het
verschil tussen beide huursommen en alle kosten van wederverhuur, schade en interesten
op de in gebreke gebleven exploitant van een attractie worden verhaald.
Artikel 22
Niet-aansprakelijkheid gemeente
1.
De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aangebracht
aan de attractie of tot aan de huurder toebehorende salon- of pakwagens of anderszins,
voor zover deze beschadigingen niet door een handeling of nalatigheid van
gemeentewege zijn veroorzaakt.
2.
De gemeente moet zo nodig door de exploitant worden gevrijwaard voor eventuele
aanspraken wegens aan derden overkomen ongevallen of door derden geleden schade
door het opbouwen, exploiteren of afbreken van de attractie of door de aanwezigheid
c.q. het wegblijven van de attractie of van de aan de huurder toebehorende salon- en
pakwagens.
Oss, februari 2022
Burgemeester en wethouders van Oss,
Namens dezen,
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