Stuur dit formulier samen met de
andere papieren naar :

Inschrijfbiljet Kermis

AJG Blokker

Periode …… juli t/m ...…. augustus 20……

Dorpstraat 46
Oude Niedorp

Voor iedere inrichting dient u zich afzonderlijk en volledig in te schrijven.

Ondergetekende

:_____________________________________

Lid organisatie:____________

Straat of Postbus

:_____________________________________

Kv.K. nr

: _____________

Postcode

:_____________________________________

Kv.K. te

: _____________

Woonplaats

:_____________________________________

Postgiro nr

: _____________

Telefoon

:_________________/ (mobiel)______________ Bank

:_____________

Geboren te

:_____________________________________

Bankrek. Nr

:_____________

Geboortedatum

:_____________________________________

Sofi nr

:_____________

BTW nr.

:_____________

verklaart kennis genomen te hebben van de “Verpachtingsvoorwaarden kermis welke voorwaarden
op onderstaande website staan samen met dit inschrijfbiljet;
verklaart deze voorwaarden te aanvaarden;
biedt met inachtneming van deze voorwaarden voor het exploiteren van zijn
1

inrichting( ):_____________________________________________________________________
Afmetingen:

frontbreedte _________m.

diepte _________m.

kassa_________x__________m.
5

kantzaak: ja / nee ( )
5

rondom open: ja / nee ( )
Elektriciteit:

5

aansluiting

: ja / nee ( )

stroom voor licht

:_________KW

stroom voor kracht :_________PK
op de kermis te
welke wordt gehouden van

..

juli tot en met

..

augustus 20 …..

2

diameter_________m. ( )

zonder concurrentie van
3

( )__________________________________________________________________
de som van €_______________________
Zegge_________________________________________________(bedrag in letters)
met concurrentie van ___________________________________________________________
de som van €_______________________
Zegge_________________________________________________ (bedrag in letters)

Exploitant gaat er mee akkoord, dat naast voormelde pachtsom nog een bedrag ad € 95,=
voor promotie en vuurwerk dient te worden betaald.
4

Omschrijving inrichting, foto/tekening bijsluiten ( )

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum:________________________________
Handtekening:

Bij dit inschrijfbiljet dienen op grond van artikel 6 van de “Verpachtingsvoorwaarden kermis
Medemblik ” de volgende bijlagen te worden gevoegd:
1. een kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister;
2. een bewijs van verzekering tegen civiele aansprakelijkheid, als bedoeld in
artikel 17 van de “Verpachtingsvoorwaarden kermis ”;
3. een kopie van een geldig keuringscertificaat.

MEDEDELINGEN TE VERSTREKKEN TEN BEHOEVE VAN HET PLAATSEN VAN DE
INRICHTINGEN
Aantal pakwagens met afmetingen

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

Aantal motorwagens met afmetingen

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

Aantal woon- en slaapwagens

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

Is de inrichting van een orgel voorzien?

Ja / Neen

Is de inrichting van een versterkingsinstallatie voor gesproken woord voorzien?

Ja / Neen

Is de inrichting van een versterkingsinstallatie voor muziek voorzien?

Ja / Neen

Bent u verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid?

Ja / Neen

Zo ja, bij welke maatschappij? ___________________________________________________
en tot welk bedrag? € __________________________

RUIMTE VOOR BIJZONDERE OPMERKINGEN:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: ___________________________
Handtekening
1

( ) Naam en soort van de inrichting, zoals bij een erkende organisatie ingeschreven.
2
( ) Wanneer de inrichting rond is, de grootste doorsnee vermelden.
Wanneer de inrichting onregelmatig van vorm is, de maten opgeven die voor de beoordeling van
de plaatsruimte nodig zijn. Ook uitstekende delen opgeven.
3
( ) Invullen wat als concurrentie wordt beschouwd.
4
( ) De aard van de inrichting omschrijven; bij oefeningsspelen en kijktenten volledig en nauwkeurig
vermelden wat gebracht wordt.
5
( ) Doorhalen hetgeen niet wordt gewenst.
BELANGRIJK: Onvolledig ingevulde inschrijfbiljetten, inschrijfbiljetten waarbij de vereiste
bijlagen ontbreken en te laat ingediende inschrijfbiljetten worden buiten behandeling
gelaten.

