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INSCHRIJFFORMULIER 
Vakantie in Tilburg 2020
17 t/m 26 juli 2020

Bij de inschrijving moet verplicht worden toegevoegd: 

•  Een recente foto van de attractie;
•  Een duidelijke plattegrond tekening van schaal 1:200. Hierop staan, met een correcte 
    maatgeving, aangegeven: de juiste afmetingen van de inrichting, de juiste positie van de 
    vaste kassa's en de afmetingen daarvan, de hoogte van de inrichting en bij zaken in de 
    categorie grootvermaak ook de plaats van de achterwand.
• Een afschrift van de inschrijving in het handelsregister (KvK) waaruit blijkt dat u attracties
 beroepsmatig als kermisbedrijf exploiteert;
• Een afschrift van het keuringsbewijs (indien in het kader van het 'warenwetbesluit attractie
 en speeltoestellen' een wettelijk voorgeschreven keuringsbewijs is geëist);
• Een afschrift van het voorblad van de meest recente verzekeringspolis tegen de gevolgen van
 wettelijke aansprakelijkheid
• Als het een inschrijving betreft voor een bakkraam, een afschrift  van de keuring van de in 
 uw attractie aanwezige gasinstallatie.
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INSCHRIJFFORMULIER

Gegevens ondergetekende

Naam              

Adres              

Postcode en Woonplaats            

Naam attractie             

Geboortedatum             

Biedt aan te betalen voor een staanplaats voor zijn/haar bovenvermelde inrichting, op de hieronder genoemde terreinen onder de 
hem/haar bekende, door burgemeester en wethouders van Tilburg vastgestelde voorwaarden, waarmee hij/zij verklaart akkoord te 
gaan.

Kermisterreinen (zie toelichting + bijgevoegde situatietekening)

Per terrein  Pachtsom in cijfers   Pachtsom in letters
s
 Slechts 1 bedrag vermelden      Pachtsom in cijfers   Pachtsom in cijfers   
     (afronden op hele euro's)   (afronden op hele euro's)

A. Besterdplein
    

€ €

B. Paleisring € €

C. Stadhuisplein € €

D. Koningsplein € €

De bieding is:
•  exclusief 21% BTW
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C Gegevens omtrent kermisinrichting (invullen indien van toepassing)

Maximale frontbreedte m Indien ronde inrichting
  Grondafmeting (diameter)
Diepte (excl. oploopvloer e.d.)   m (excl. oploopvloer e.d.)   m
  Totale afmeting    
Hoogte m (incl. oploopvloer e.d.)   m

Diepte oploopvloer e.d. m Hoogte   m

Alle opmerkingen m.b.t. de inschrijving, concurrentie, plaatsbepaling en maatvoering hieronder plaatsen: 
(uitsluitend hieronder vermelden)

 

Niet invullen

D

1

2

3

4

5

Overige gegevens

Heeft uw attractie ballasttanks die gevuld moeten worden met water? ja / nee

Heeft u voor de exploitatie van uw zaak grote hoeveelheden water nodig? ja / nee

Zo ja, hoeveel   m3

Benodigd vermogen uitgedrukt in kilowatts   kw

Heeft u extra ruimte nodig om uw zaak te kunnen exploiteren? Denk hierbij aan koelwagens, loterijtafels en voorraadwagens e.d. 
Zo ja, hoeveel ruimte?    m  x    m  (kentekens hiervan vermelden op achterzijde formulier)

Heeft u voor de exploitatie gasflessen nodig?  ja/nee                     

Zo ja, soort gasflessen       Aantal gasflessen       stuks
                (geef het totaal aantal op, dus zowel de gasflessen die zijn aangesloten en die u in voorraad heeft)

Locatie gasflessen             
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Maatregelen COVID-19

Hoe borgt u de 1,5 meter binnen uw attractie?

Welke maatregelen neemt u hiervoor??

Gegevens

Bankrekeningnummer

Naam bank

Adres bank

Bent u telefonisch bereikbaar? Zo ja, telefoonnummer (1)

    Telefoonnummer (2)

G        Ondertekening

E-mailadres

Datum      Naam        
              
              
              
      Handtekening


