
Kermis Centrum:  30 juni tot en met 5 juli 2023                

 
Gemeente Etten-Leur 
Lidia Uijtdewilligen 
Postbus 10.100 
4870 GA  Etten-Leur 
apv@etten-leur.nl  

1.  Persoonlijke gegevens  
Achternaam:______________________________________________________________________________________ 
 
Voornamen:_______________________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:___________________________________________________________________________________ 
 
BSN:____________________________________________________________________________________________ 
 
Straat en Huisnummer ( geen postbus) : _______________________________________________________________ 
 
 Postcode en woonplaats:___________________________________________________________________________ 
 
Banknummer:____________________________________________________________________________________ 
  
e-mail adres:_____________________________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:___________________________________________________________________________________ 
     

           
2. De Attractie         
 

Benaming met Bouwjaar:_______________________________________________________________ 

Onder welke categorie valt de inrichting:___________________________________________________________ 

De aard en wijze van een spel, op welke wijze prijzen worden gegeven 

e.d.:_____________________________________________________________________________________________ 

Verplicht Bijvoegen: Recente foto en situatietekening 

3. Inschrijfbedrag en rit prijzen:  
 
Let op: Pacht en bijkomende kosten worden belast met 21 % btw. 
  
Zonder concurrentie van:___________________________________________________________________________ 
  
Bedrag:____________________€. 
   

Met concurrentie van: _____________________________________________________________________________ 

                      
Bedrag:_________________________€. 
  

           
 RIT- OF DEELNAMEPRIJS:               P.P.  

Aanbieding Kortingsdag op 5 juli 2023:  

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
4. Keuring                    

U dient bij deze inschrijving het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen te voegen ! / R.A.S. identificatienummer: 

5. 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 ! 

6. Vezekering:                   

U dient bij deze inschrijving een kopie van de geldende polis van uw WA-verzekering te voegen !   

            

            
7.  Verplichte bijdrage reclame en promotie  
 
Reclame- en promotiebijdrage 
Om een aansprekend promotieprogramma te kunnen opstellen hebben wij een verplichte bijdrage vastgesteld van 
 € 395,00 (+ b.t.w.). Deze bijdrage dient voor elke vergunde attractie te worden betaald. Dit houdt in dat in de weken 
voorafgaande aan de kermis advertenties en redactionele artikelen geplaatst zullen worden over de kermis in Etten-
Leur- Centrum. Ook via social media wordt hierop ingezet. 
 
Met deze bijdrage verzorgen wij voor u het promotieprogramma voor de kermis in Etten-Leur- Centrum, plaatsen een 
kortingsbon in de Etten-Leurse Bode en verzorgen een website.  
De tekst van de advertentie/knipbon, eventueel met afbeelding, luidt als volgt: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
  

Als promotieactiviteiten worden er ieder jaar o.a. ludieke figuren, artiesten of anderszins ingehuurd om onze kermis 

extra te promoten. Deze delen bij het rondlopen op onze kermis vrijkaartjes/presentjes uit aan bezoekers. Hiervoor 

halen wij bij u wat vrijkaartjes/ presentjes op. 

            
8. Kantzaak / middenop / beide* 

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

   in de kap       m.    

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

   in de kap       m.    

   hoogte       m.    
Losse kassa:   Lengte       m.    

   Breedte       m.    
 
             
9. Electriciteit          
Aansluiting gewenst: ja / nee *        
Stroom voor licht:         KW     
Stroom voor kracht:         PK     

            



 

10. Beschrijving woonverblijf en vrachtwagens        

 
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     
            

 
 

11. BIJZONDERHEDEN:        
Hieronder is ruimte voor belangrijke mededelingen. Denk hierbij aan: 

* De inrichting is dusdanig zwaar, dat mogelijk rijplaten nodig zijn. Gewicht/hoeveel? 

* Bij het opbouwen hebt u veel water nodig. 

* Er is een bepaalde wijze van oprijden / opbouwen noodzakelijk. 

* Er zijn beperkingen bij het plaatsen van de kassa.    
* Overige zaken waarvan u denkt, dat ze van belang zijn.    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

* Schoolgaande kinderen voor Rijdende School ( namen en leeftijden kinderen) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
12.Ondertekening: 
 
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de verpachtingsvoorwaarden van de gemeente 
Etten-Leur 2023. * doorhalen wat niet van toepassing is. 

            
ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD.               

            
Datum:       Handtekening:         

 



SITUATIESCHETS / PLATTEGROND VAN DE INRICHTING EN EEN RECENTE FOTO 

Compositie-tekening met daarop: 
- In- en uitgangen, oploopvloeren 
- Uitstekende delen 
- Plaats achterwand 
- Plaats kassa 
- Zijfronten 
- Toegangstrappen 
- Dissel 
- Lege ruimte achter- en zijkant e.d. (zodat straatmeubilair kan blijven staan) 

 
Naam attractie:                   

              

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

              

 


