Voorschriften Hauwert
Aan het besluit verbinden wij de volgende voorschriften:
-

de standplaats moet door u zelf worden ingenomen in overeenstemming met de op de aanvraag
vermelde bestemming:

-

afstand, overdracht of ruiling van standplaats is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders;

-

u mag de attractie niet eerder plaatsen dan na aanwijzing van een lid van de Stichting
Behoud Nederlandse Kermissen


-

De donderdag voor aanvang kermis na 07.00 uur in Hauwert;

de attracties mogen tijdens de kermisdagen geopend zijn van 15.00 uur tot 01.00 uur de
volgende dag.

-

de attracties moeten in ieder geval tot 22.00 uur verlicht zijn;

-

de attracties moeten verwijderd zijn op:
 De dinsdag na afloop van de kermis voor 18.00 uur in Hauwert;

-

voor de verkoop van diverse versnaperingen moet u zich houden aan de wettelijke eisen.
Wij verwijzen u hiervoor naar het informatieblad 75 – Vrijmarkten, braderieën en andere
evenementen. Dit document kunt u raadplegen op de website van de VWA, www.vwa.nl.
Tevens verwijzen wij u naar de richtlijnen zoals deze staan vermeld in de EG verordening 8522004 inzake hygiëne levensmiddelen, welke eveneens van kracht is;

-

u moet de standplaats en de naaste omgeving schoonhouden en schoon achterlaten;

-

u moet maatregelen treffen om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

Algemene voorschriften
Daarnaast moet u de volgende algemene voorschriften in acht nemen:
-

alle eventuele aanwijzingen, gegeven door politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR) en/of medewerker(st)ers van de gemeente moeten stipt worden
opgevolgd;

-

hulpdiensten moeten altijd vrije doorgang krijgen;

-

u bent aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden; ik adviseer u daarom voor dit
evenement een WA-verzekering af te sluiten;

-

u moet voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden door
het gebruik van de vergunning schade lijden;

-

de gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die uit het verlenen van deze vergunning mocht voortvloeien;

-

de gemeente behoudt zich het recht voor om tussentijds nieuwe voorschriften te stellen,
bovenstaande voorschriften te wijzigen of aan te vullen;

-

bij niet nakoming van de gestelde voorschriften wordt deze vergunning geacht niet te zijn
afgegeven;

-

door of in verband met het evenement op de weg of langs de weg gebrachte of geraakte
voorwerpen, materialen of stoffen moet u na beëindiging van het evenement verwijderen.

