INSCHRIJVINGSBILJET
UDEN

Inschrijven kan tot en met 12 december 2018 voor de kermis te Uden op 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26,
27 en 28 juli 2019.
1. Naam, voornamen
2. Adres, postcode, woonplaats
3. Correspondentieadres
4. Geboren te
Geboortedatum
5. Telefoonnummer/autotelefoonnummer
6. Lid kermisorganisatie en nummer
7. Kamer van Koophandel-nummer
Kamer van Koophandel te
8. Naam bank en banknummer
9. Naam van de inrichting
10. Ras nummer
11. Korte omschrijving van de inrichting met
vermelding van hetgeen erin wordt vertoond of
waaruit de vermakelijkheid bestaat
12. De afmetingen van de inrichting zijn, inclusief
kassa, oploopvloeren, luifel en uitsteekzeil:
frontbreedte
diepte
hoogte
diameter/doorsnede
is de inrichting rondom open?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

13. Bij welke verzekeringsmaatschappij en voor welk
bedrag is uw inrichting tegen wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd?
14. De entree en/of rittenprijs bedraagt
De daarbij behorende tijdsduur van de ritten
bedraagt
15. Welk bedrag biedt u voor het plaatsen van uw
inrichting voor de periode van één jaar
16. Welk bedrag biedt u voor het plaatsen van uw
inrichting voor de periode van drie jaar

in cijfers €
in letters
in cijfers
in cijfers €
in letters

17. Voor aansluiting stroomvoorziening gelden voor 2019 de volgende tarieven (onder voorbehoud) te
vermeerderen met het dan geldende BTW tarief
Afzekeringswaarden

Tarieven

1 x 10 amp

€

1 x 16 amp

Aan te
kruisen
vakje

KWh

Afzekeringswaarden

Tarieven

Aan te
kruisen
vakje

243,00

3 x 63 amp

€

€

356,00

3 x 80 amp

€ 1.250,00

1 x 25 amp

€

415,00

3 x 100 amp

€ 1.350,00

3 x 10 amp

€

450,00

3 x 125 amp

€ 1.550,00

3 x 16 amp

€

550,00

3 x 160 amp

€ 1.750,00

3 x 25 amp

€

650,00

3 x 200 amp

€ 2.000,00

3 x 35 amp

€

750,00

3 x 225 amp

€ 2.250,00

3 x 50 amp

€

850,00

3 x 250 amp

€ 2.500,00

KWh

950,00

S.v.p. aankruisen welk tarief voor u van toepassing
is.

18. Betaling moet plaatsvinden door middel van een eenmalige machtiging voor incasso van de volledige
huursom, stroomvoorziening en promotiebijdrage. Deze machtiging wordt 21 dagen voor aanvang van
de kermis geïnd. Het formulier van de machtiging wordt met de gunning meegestuurd en moet binnen
twee weken na dagtekening gunning volledig ingevuld en getekend worden geretourneerd.
19

Aantal salonwagens met afmetingen:

wagens van

x

meter

Aantal salonwagens met afmetingen:

wagens van

x

meter

20

Bij elke inschrijving dient een kopie van een geldig keuringsrapport van de attractie zoals bedoeld in
het besluit Veiligheid attracties en speeltoestellen (BOVAS) te worden bijgevoegd.

21

Een FOTO van de inrichting bijsluiten!

22

Dinsdagavond 23 juli is het Ladies Night, dan dient u kortingen te geven op de ritprijs.

23

Promotiebijdrage: vermaak € 300,00 - kindervermaak € 250,00 - overige € 250,00 (te vermeerderen
met het dan geldende BTW tarief)

24

Plaatsing advertentie van € 75,-- in Kermiskrant

25

Opmerkingen:

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, waaronder het College van
burgemeester en wethouders van de gemeente Uden de standplaatsen op de in 2018 te houden kermissen
verhuren.
Hij/zij verklaart zijn/haar bod tot en met de datum van de gunning, althans uiterlijk 30 dagen, na 12
december 2018, gestand te doen en door zijn/haar opgegeven rittenprijs.
Het is hem/haar bekend, dat de gunning zonder opgaaf van redenen kan worden voorbehouden. Op de
envelop moet worden vermeld 'inschrijving kermis'.
Datum

:

Handtekening

:

2

