een inschrijving voor een kermisstandplaats indienen
Met dit formulier kunt u een inschrijving doen voor een kermisstandplaats in gemeente Landgraaf
voor het plaatsen van een kermisattractie. Wij verzoeken u om per afzonderlijke attractie een
formulier in te vullen.
Onvolledige of onduidelijk ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Gegevens aanvrager
Voorletters

:

Achternaam

:

Vast adres

:

Postcode en woonplaats

:

Tijdelijk adres

:

Postcode en woonplaats

:

Lid van organisatie

:

Telefoonnummer

:

Rekeningnummer

:

Lidnr.

:

Gegevens kermisattractie
De inschrijving is bedoeld voor de kermis in:
Nieuwenhagen

:

Ubach over Worms

:

Schaesberg

:

Beschrijving kermisattractie:
Let op: a.u.b. een recente foto van de attractie bijvoegen.

Tarief per rit/beurt

:

Zonder concurrentie van

:

voor de som van

:

bedrag in letters

:

Met concurrentie van

:

voor de som van

:

bedrag in letters

:
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Afmetingen in meters (maximum): (hou hierbij rekening met een uitstekende vloer of kap)
Attractie

:

breedte x lengte

Kassawagen

:

breedte x lengte

Is de kermisattractie voorzien van een orgel?
Nee

Ja

Is de kermisattractie voorzien van een versterkerinstallatie voor woord of muziek?
Nee

Ja

Heeft u voor uw kermisattractie een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig?
Nee
Ja, de volgende aansluitcapaciteit is gewenst:
1x10A

1x16A

1x25A

1x35A

1x50A

1x63A

3x10A

3x16A

3x25A

3x35A

3x50A

3x63A

Heeft u een eigen aggregaat?
Nee

Ja, de afmetingen zijn:

Is uw kermisattractie gekeurd en voldoet deze dus aan de veiligheidseisen zoals vastgelegd in het
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen (WAS)?
Nee

Ja, er is een logboek aanwezig:

Nee

Ja

Bent u verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid?
Nee

Ja, bij de volgende maatschappij :

Tot een bedrag van

: €

Gegevens wagens
Hoeveel pakwagens heeft u?
Afmetingen (m)

:
hoogte x breedte x lengte

hoogte x breedte x lengte

Hoeveel woon- en slaapwagens heeft u?

:

Afmetingen (m)

hoogte x breedte x lengte

hoogte x breedte x lengte

hoogte x breedte x lengte

hoogte x breedte x lengte

Bijdrage ten behoeve van reclame en promotie
Uw bijdrage
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Verklaring
-

Ondergetekende verklaart zich te houden aan de voorwaarden voor verpachting van kermisstandplaatsen.

-

Ondergetekende verklaart in het bezit te zijn van het bewijs dat zijn/haar inrichting bij een
erkende organisatie is ingeschreven.

Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening aanvrager

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Meenemen/opsturen
Algemeen
-

Dit ingevulde en ondertekende formulier.

-

Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

-

Een recente foto van de attractie.

-

Exploitanten van vermaakattracties dienen een kopie van het keuringsrapportcertificaat te
overleggen.

De inschrijvingen voor alle kermissen moeten uiterlijk in de maand januari van het jaar waarin de
kermissen worden gehouden, in het bezit zijn van de gemeente Landgraaf.
Adresgegevens
Gemeente Landgraaf
t.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Graag op de enveloppe in de linkerbovenhoek "Inschrijving kermis" vermelden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker Evenementen, afdeling Beheer
Openbare Ruimte, telefoonnummer 14 045.
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