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Inschrijfformulier Zuidlaardermarktkermis gemeente Tynaarlo 
 

Inschrijving voor de Zuidlaardermarktkermis van vrijdag 14 oktober tot en met woensdag 19 oktober 2022. 
 
Belangrijk 
Retour zenden in bijgevoegde antwoordenveloppe. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet 
behandeld.  
 

1. De ondernemer / onderneming 

Naam en voornamen ….......................................................................................  

Straat en huisnummer / postbus ….......................................................................................  

Postcode en woonplaats ….......................................................................................  

Geboortedatum ….......................................................................................  

KVK ……………………………………………………………….. 

Lid organisatie ..........................................................................................  

Bank- / gironummer ..........................................................................................  

E-mail …………………………. @ ………………………… 

Telefoonnummer .....................................  Mobiel .....................................  

 

2. De inrichting 

Benaming (recente foto en/of compositietekening altijd bijsluiten) 

....................................................................................................................................................  

Kantzaak / midden op / beide * 

 

Beschrijving Registratie Attractietoestellen Systeem (RAS):  ( Indien van toepassing) 

RAS identificatie nummer: …………………… 

 

 

 

 

 

 



  Versie: 2022 

  pagina 2 van 5 

 

Afmetingen (Let op! Inclusief oploopvloeren, zijfronten, dissel, trekhaak, toegangstrappen e.d.) 

Ronde zaak     

Ø Op de grond  ..................  meter in- / exclusief kassa * 

Ø In de kap  ..................  meter  

Hoogte  ..................  meter  

 

Rechthoekige zaak     

Op de grond Breedte ..................  meter in- / exclusief kassa * 

 diepte ..................  meter  

In de kap breedte ..................  meter  

 diepte ..................  meter  

Hoogte  ..................  meter  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
  

Losse kassa     

Breedte  ..................  meter  

Diepte  ..................  meter  

Hoogte  ..................  meter  

 

Beschrijving van de inrichting 
Geef hieronder aan onder welke categorie de inrichting valt, de aard en wijze van een spel, e.d. 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
 
 

3. Inschrijfbedrag kermis 2022 exclusief bijkomende kosten (invullen wat van toepassing is) 

Zonder concurrentie van, + naam:  

........................................................................  € .....................................................................  

........................................................................  Bedrag uitgeschreven ....................................  

  
Met concurrentie van, + naam:  

........................................................................  € .....................................................................  

........................................................................  Bedrag uitgeschreven ....................................  
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4. Inschrijfbedrag kermissen 2022, 2023 en 2024 exclusief bijkomende kosten (invullen wat van 

toepassing is) 

Zonder concurrentie van, + naam: Totaal voor 3 jaar 

........................................................................  € .....................................................................  

........................................................................  Bedrag uitgeschreven ....................................  

  
Met concurrentie van, + naam: Totaal voor 3 jaar 

........................................................................  € .....................................................................  

........................................................................  Bedrag uitgeschreven ....................................  

 

 

3. Elektriciteit 

Aansluiting gewenst? 

  Ja   Nee 

Stroom voor licht ......................  KW 

Stroom voor kracht ......................  KW 

Stroom totaal ......................  KW 

 

4. Woon-/slaapwagens 
Per inrichting mogen maximaal 2 woon-/slaapwagens worden geplaatst op één standplaats. 

 
Maximaal 2 woon- en slaapwagens per inrichting (afmetingen) 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

 

5. Vracht- en pakwagens (kentekens) 

1. ...............................................................  4. ...............................................................  

2. ...............................................................  5. ...............................................................  

3. ...............................................................  6. ...............................................................  

 

8. Bijdrage per kermis aan reclame-activiteiten  

De Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt organiseert veel activiteiten gedurende de 
kermisdagen. Naast bijdragen van sponsors en de gemeente Tynaarlo, zal de pachtsom worden 
verhoogd met 5% t.b.v. de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt met een minimum van 
€25,00. en een maximum van € 250,00 
 

9.    Servicekosten per kermis 
 
De geboden huursom wordt  tevens verhoogd met stroom- en aansluitkosten, watervoorziening 
op het salonwagenterrein per toercaravan of douche/personeelswagen ( maximaal 6 x 2,5 meter) 
€ 80,00, per grotere woonunit of per combinatie toercaravan/douchewagen € 160,=.  
 
 



  Versie: 2022 

  pagina 4 van 5 

 

10. Bijzonderheden 

Hieronder is ruimte voor belangrijke mededelingen, denk bijvoorbeeld aan: 

 
Moeten er ten behoeve van de inrichting pinnen in de grond worden geslagen? 

  Ja   Nee 
 
Vindt er bij de plaatsing van de inrichting beschadiging van het wegdek of anderszins plaats? 

  Ja   Nee 
 
De inrichting is dusdanig zwaar, dat mogelijk rijplaten nodig zijn. 

  Ja   Nee 
 
Bij het opbouwen hebt u veel water nodig, bijvoorbeeld voor contragewicht. 

  Ja   Nee 
 
Er is een bepaalde wijze van oprijden / opbouwen noodzakelijk. 

  Ja   Nee 
 
 
Vrije ruimte aan een bepaalde zijde in verband met wegrijden onderstellen of trailer. 

  Ja   Nee 
 
 
Er zijn beperkingen bij het plaatsen van de kassa. 

  Ja   Nee 
 
11. Dubbele inschrijving. 
Heeft u nog op andere, in dezelfde periode te houden, kermissen ingeschreven? 

 
  Ja   Nee 

 
Zoja,  kermis te …………………………………….. gehouden van ……………tot…………… 2022  
    kermis te …………………………………….. gehouden van ……………tot…………… 2022 
 
 
Overige zaken waarvan u denkt, dat ze van belang zijn. 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
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Situatieschets / plattegrond van de inrichting 

Schaal 1:200 (1 cm is 2 meter van de inrichting). 

Geef ook aan: 

- in- en uitgang - oploopvloeren 

- uitstekende bewegende delen - plaats van de kassa’s 

- plaats van de achterwand - zij-frontjes 

- dissels - toegangstrappen 

- lege ruimtes aan achterkant, zijkant e.d. (zodat straatmeubilair kan blijven staan). 

 
Naam attractie ..........................................................................................................................  

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de Voorwaarden Zuidlaardermarktkermis 
gemeente Tynaarlo 2022. 
 
Plaats en datum Handtekening 

..........................................................................................  ...................................................  

 


