Inschrijfbiljet Kermis Hoorn
Voor iedere inrichting, straat of plein dient u een inschrijfbiljet te gebruiken.
Ondergetekende:___________________________

Lid organisatie: _____________________

Eerste voornaam: (Voluit) ___________________

K.v.k. nummer: _____________________

Straatnaam/ Postbus: _______________________

K.v.k. te: __________________________

Postcode + Plaats: _________________________

IBAN-nummer: _____________________

Telefoon/ 06: _______________________________

Email-adres: _______________________

Geboortedatum: ____________________________

Geboorteplaats: _____________________

Zich onderwerpende aan de hem/ haar volledig bekende voorwaarden voor de verhuur van
standplaatsen op het kermisterrein Hoorn, biedt voor het exploiteren van zijn:
Naam inrichting: (1*) _____________________________________________________________
RAS-Registernummer:

___________________________________________________________

Afmetingen
Frontbreedte: _____________meter.
Diepte: __________________meter.

Trekstang:

□wel- □niet afneembaar □opklapbaar □geen

Hoogte: _________________meter.
Diameter: (2*) ___________meter. (inclusief kap en/of uitzwaai)
Kassa: __________________meter.
Elektriciteit:
Stroom voor licht: _____________ KW

Stroom voor kracht: ___________ Amp

Kermis Hoorn: zaterdag 12 augustus tot en met maandag 21 augustus 2023.
Locatie:

□ Vale Hen _______________________
□ Breed
_______________________
□ Ged.Turfhaven_____________________
□ Dal/Spoorstraat____________________
□ Ramen
_______________________

□ Gouw
_______________________
□ Nieuwstraat_______________________
□ Kerkplein _______________________
□ Rode Steen _______________________
□ Nieuwland _______________________

Zonder concurrentie van: 3*)_________________________________________________

□in dezelfde straat

□op hetzelfde plein

□op het hele kermisterrein

(4*)

De som van € :____zegge:______________________________________________________

Met concurrentie van:
De som van € _____zegge______________________________________________________
Datum: ______________________________ Handtekening:___________________________
Te verstrekken mededelingen
Omschrijving inrichting, foto/ tekening bijsluiten: (5*)________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Plaats kassa:
___________________________________________________________________________
Aantal pakwagens met afmetingen: ______________________________________ meter.
Aantal motorwagens met afmetingen: ____________________________________ meter.
Aantal woon- en slaapwagens met afmetingen: ____________________________ meter.
Is de inrichting van een versterker voor muziek voorzien:

□ja □nee

Bent u verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid:

□ja □nee

Zo ja, bij welke maatschappij:___________________________________________________
Tot welk bedrag: _____________________________________________________________
Ruimte voor opmerkingen: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1* Naam inrichting, zoals bij een erkende organisatie ingeschreven.
2* Wanneer de inrichting rond is, de grootste doorsnee vermelden(denk aan de kassa!).
Wanneer de inrichting onregelmatig van vorm is, de maten opgeven die voor de
beoordeling van de plaatsruimte nodig zijn. OOK UITSTEKENDE DELEN/TREKHAKEN NOTEREN.
3* Invullen wat als concurrentie wordt beschouwd.
4* Hokje dat van toepassing is aankruisen.
5* De aard van de inrichting nauwkeurig omschrijven; bij oefeningsspelen volledig en
nauwkeurig vermelden wat gebracht wordt.
Belangrijk:
onvolledig ingevulde inschrijfbiljetten kunnen deze inschrijving ongeldig maken!
Inschrijvingen aan:
Gemeente Hoorn Kermis
t.a.v. mevrouw F. van het Kaar
Postbus 603
1620 AR HOORN
Email: kermis@hoorn.nl

