Duursma Kermisorganisatie BV zal verpachten de

KONINGSKERMIS 2017

AMSTERDAM
(Behoudens goedkeuring van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Centrum)
Duur
van vrijdag 14 t/m zaterdag 29 april 2017
Bij een eventueel staatsbezoek is het mogelijk dat de datum en/of de openingstijden gewijzigd worden.
Terrein
Dam
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 24.00 uur (tussen 11.00 en 12.00 uur zonder muziek)
Zondag t/m donderdag van 11.00 tot 23.00 uur (tussen 11.00 en 12.00 uur zonder muziek)
Koningsdag van 10.00 tot 20.00 uur
(alle activiteiten dienen op Koningsdag in de gehele stad om 20.00 uur te zijn afgelopen)
Alle dagen zal strikt de hand worden gehouden aan de openings- en sluitingstijd.
Inschrijving
Duursma Kermisorganisatie B.V. stelt de inschrijving open voor bovenvermelde kermis. Aanbiedingen op
modelinschrijvingsbiljetten dienen te zijn ingekomen bij Duursma Kermisorganisatie B.V., Postbus 38,
1777ZG Hippolytushoef uiterlijk vrijdag 20 januari 2017 vóór 17.00 uur.
Betaling LET OP!
Binnen 1 week na de schriftelijke in kennisstelling betreffende de voorlopige gunning dient 25% van
de biedsom vermeerderd met 21% BTW per bank te worden overgemaakt. Na ontvangst hiervan zal
de definitieve vergunning worden toegezonden. Het restant vermeerderd met bijkomende kosten en 21%
BTW dient een maand voor aanvang van de kermis te zijn voldaan op bankrekeningnummer
NL84RABO0370349490 t.n.v. Duursma Kermisorganisatie B.V. De betalingstermijnen dienen stipt te
worden nageleefd. Bij niet tijdige of niet volledige betaling vervalt de toegewezen standplaats en zal
deze opnieuw worden verpacht. Niet tijdige of niet volledige betaling ontslaat de desbetreffende
inschrijver niet van zijn of haar betalingsverplichtingen. Alle kosten voortkomende uit een eventuele
invorderingsprocedure, etc. zullen voor rekening van de desbetreffende inschrijver komen.
Opbouw
De opbouw dient op afroep en in overleg te geschieden.
Opbouwen is in principe mogelijk vanaf dinsdag 11 april na 19.00 uur.
De mogelijkheid bestaat dat een aantal zaken pas vanaf woensdag 12 april na 17.00 uur kunnen opbouwen.
De mogelijkheid bestaat dat het moment van opbouwen nog zal worden gewijzigd. Wij verzoeken u
hiermede rekening te houden! Zij die zich hier niet aan kunnen en/of willen houden gelieve niet in te
schrijven.
Afbouw
Alle zaken en materialen dienen op zondag 30 april vóór 20.00 uur verwijderd te zijn
(hierop zullen geen uitzonderingen worden gemaakt!)
Zij die zich hier niet aan kunnen en/of willen houden gelieve niet in te schrijven.
Woon en pakwagens
Er is voor deze kermis geen woon- en pakwagen locatie beschikbaar.
Ook is er geen terrein en/of locatie beschikbaar voor pakwagens en/of wielstellen.
Deze mogen ook niet achter, onder en/of tussen de attracties worden geplaatst.
Parkeren
Tijdens de gehele periode van deze kermis, inclusief het opbouwen en afbreken, mogen er geen
personenwagens en/of bestelwagens op de Dam worden geparkeerd. Hierop zal nog meer als voorgaande
jaren worden gecontroleerd en gehandhaafd. Ter voorkoming van onnodige irritaties zullen zij die zich
hieraan niet houden worden uitgesloten voor een standplaats op volgende edities van deze kermis.
Exploitanten zijn ook verantwoordelijk voor het informeren van hun medewerkers en het naleven hiervan
door hun medewerkers. Het is verboden personen-, bestel-, vracht-, voorraad- en koelwagens alsmede
onderstellen te parkeren op en/of rondom de Dam. De politie alsmede de afdeling handhaving van de
gemeente Amsterdam zal hierop streng controleren en waar nodig handhaven.
Bijkomende kosten
Per geplaatste attractie zal een bedrag van € 900,- (excl. 21% BTW) worden berekend voor bijkomende
kosten.
Geluid

Er is verplicht centrale muziek met geluidsbegrenzers. De muziek dient dagelijks ’n half uur vóór sluitingstijd
te worden uitgezet. In overleg met het stadsdeel Amsterdam Centrum is er naar aanleiding van de positieve
ervaringen gedurende de afgelopen jaren wederom bepaald dat er ter verbetering van de sfeer uitsluitend
familiemuziek ten gehore mag worden gebracht. Het maximale geluidsniveau is 75 dB(A) LA,max gemeten
aan de rand van de attractie.
Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Duursma Kermisorganisatie B.V. (welke op schriftelijk verzoek verkrijgbaar
zijn), aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld door de gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum. Het
gebruik van rookmachines is niet toegestaan. Metalen stoppingen dienen middels hout of rubber vrij te
blijven van de bestrating (dus geen ijzer op steen). Indien de deelname aan een attractie afhankelijk is
van de leeftijd en/of de grootte van de bezoeker/deelnemer dient dit duidelijk op de attractie te zijn
aangegeven. U dient een geldig keuringscertificaat bij uw inschrijving bij te voegen.
Iedere exploitant van een kinder- en/of vermaakzaak is verplicht zijn of haar medewerking te verlenen aan
de mogelijk verplichte opstellingskeuring welke in dat geval zal worden uitgevoerd door AIB Vincotte.
Geconstateerde gebreken dienen direct te worden hersteld en worden na reparatie herkeurd. Voordat er
door bovengenoemde keuringsinstantie een bewijs van goedkeuring is afgegeven mag uw attractie niet voor
het publiek worden opengesteld!
Het is absoluut niet toegestaan om bombags, rook- en/of stinkbommen of soortgelijke artikelen alsmede
shisha pennen uit te geven en/of ter beschikking te stellen. Zij die hun attractie en/of verkoopzaak niet
kunnen en/of willen exploiteren zonder deze artikelen en zich niet aan dit verbod wensen te houden gelieve
niet in te schrijven!
Bijzonderheden
Er dient voor de verkoop van (fris)dranken apart te worden ingeschreven met concurrentie van overige
(fris)drankverkoop. Zonder vergunning is verkoop hiervan niet toegestaan. Exploitanten van gebakkramen
dienen bij hun inschrijving rekening te houden met de concurrentie van mogelijk geplaatste wafelkramen,
stroopwafelkramen, churros verkoop en/of poffertjeskraam. Exploitanten van verkoopzaken dienen rekening
te houden met op of rondom het kermis terrein geplaatste of gevestigde verkoopwagens/zaken waar aan de
kermis gerelateerde artikelen worden verkocht. Er zal op deze kermis geen autoscooter worden
geplaatst. Tevens dienen exploitanten van een snackwagen rekening te houden met een mogelijk te
plaatsen schwenkgrill en/of andere fastfood verkooppunten. Nieuwe zaken kunnen voorkeur genieten.
Het kermisterrein bevindt zich binnen de milieuzone van de gemeente Amsterdam. Voor zover nodig dient u
tijdig een ontheffing aan te vragen voor uw voertuigen. Voor meer informatie over het verkrijgen van een
benodigde ontheffing kunt u kijken op www.milieuzone.amsterdam.nl of bellen met de gemeente Amsterdam
via telefoonnummer 020 624 11 11.
Ten behoeve van het opbouwen en afbreken (en eventueel bevoorraden) van uw attractie dient u te
beschikken over een door Stadsdeel Centrum tegen betaling uit te geven verkeersontheffing alsmede een
7,5 tons ontheffing. De kosten voor deze verkeersontheffing(en) bedragen circa € 110,- per stuk. Door
stadsdeel centrum is bepaald dat de organisatie voor iedereen deze op kenteken gestelde ontheffingen
aanvraagt. U dient hiervoor bij eventuele gunning uw kenteken(s) tijdig door te geven. De kosten voor deze
ontheffing(en) zullen door de gemeente separaat bij u in rekening worden gebracht. U dient deze
ontheffingen zelf tijdig aan te vragen (minimaal 1 maand voor aanvang kermis).
De opstelling van deze kermis kan anders zijn als voorgaande jaren. Met plaatsbeding kan en zal
hierdoor dan ook geen rekening worden gehouden.
De sluitingstijd op Koningsdag is net als afgelopen jaren vastgesteld op 20.00 uur. Wij verzoeken u hier bij
het doen van uw inschrijving rekening mee te houden.
Beveiliging
Voor de aanwezigheid van beveiliging en nachtbeveiliging zal per attractie op de gunning een bedrag van
Euro 50,- (excl. 21% BTW) per dag in rekening worden gebracht.
Vuil afvoer
Iedere exploitant is verplicht dagelijks zijn of haar vuil af te voeren in de daarvoor geplaatste perscontainers.
Hierin mag absoluut geen vet en/of olie worden afgevoerd. Bij overtreding zullen alle hiermee
samenhangende kosten, boetes en/of eventuele andere consequenties bij de overtreder in rekening worden
gebracht.
De mogelijkheid bestaat dat tijdens de bovengenoemde kermis andere kermissen en/of activiteiten
elders in de gemeente Amsterdam plaatsvinden. U dient alvorens u een inschrijving doet hier
terdege rekening mee te houden.
Boven de pachtsom is 21% BTW verschuldigd.
Elektrotechnische verzorging
Elektrotechnische verzorging: Mobile Energy BV. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan. Op
deze kermis zijn de tarieven van Mobile Energy BV van toepassing, voor tarieven zie “De Komeet” nr. 26 of
“De Kermisgids” nr. 26 of kijk op www.mobile-energy.nl
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