Inschrijfformulier Kermis Veghel
Vrijdag 14 t/m woensdag 19 september 2018
Ondergetekende
Naam:							Voornamen:
Adres:							Postcode:		Woonplaats:
Telefoonnummer:					Bank / giro nr.:
Geboortedatum:					BTW nr.:
E-mailadres:						Nr. Handelsregister:
WA verzekerd bij:					WA polisnummer:
Verklaart een standplaats op de Kermis Veghel te willen innemen voor:
Naam inrichting:
Beschrijving (geef aan onder welke categorie de inrichting valt, en als het om een spel gaat; de aard en wijze van
het spel / op welke wijze prijzen worden weggegeven en wat de deelname prijs is):

Attractie

Front		

m

Kassa		Front		m

Diepte		

m

Hoogte

m

Diameter

Diepte		m

Indien de inrichting onregelmatig van vorm is, de maten opgegeven die voor de beoordeling van de plaatsruimte nodig
zijn. Ook uitstekende delen zoals oploopvloeren en luifels opgeven. Geef ook aan of de kassa los of vast aan attractie zit.

Elektriciteitsaansluiting
Totaal vermogen:				kW
Zonder concurrentie van *
De som van € 					
zegge
(exclusief btw)					(bedrag in letters)
Met concurrentie van *
De som van €					zegge
(exclusief btw)					(bedrag in letters)
* invullen wat als concurrentie wordt beschouwd

Inschrijfformulier Kermis Veghel
Vrijdag 14 t/m woensdag 19 september 2018
Bijzonderheden
Hieronder is ruimte voor belangrijke mededelingen. Bijvoorbeeld bepaalde wijze van oprijden
opbouwen, beperkingen bij plaatsing kassa en overige zaken waarvan u denkt dat ze van belang zijn:

/

Voorkeur genieten
Exploitanten, die bereid zijn om met hun attractie ook op kleinere kermissen in Meierijstad standplaats in te nemen,
kunnen de voorkeur genieten bij Kermis Veghel
Ik heb interesse om op een kleinere kermis in Meierijstad standplaats
en geniet zo de voorkeur bij Kermis Veghel. Mijn interesse gaat uit naar de kermis(sen):
		

Mariaheide:

4 - 7 mei

		

Zijtaart:		

25 - 28 mei

		

Keldonk:

8 - 11 juni

		

Eerde:		

27 - 30 juli

		

Boerdonk:

21 - 24 september

in

te

nemen

Bij deze inschrijving dient te worden gevoegd:
-

Kopie inschrijving Handelsregister KvK of vergelijkbaar register;

-

Kopie geldig legitimatiebewijs;

-

Recente foto, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden beoordeeld.

Ondergetekende verklaart de Verhuurvoorwaarden Kermis Erp / Kermis Veghel 2018 ontvangen te
hebben, deze goed gelezen en begrepen te hebben en de inhoud daarvan integraal te aanvaarden.
Plaatsnaam:						Datum:

Handtekening:

