Zwolse Zomerkermis 2019
Kermisorganisator: Gemeente Zwolle / KermisProjectTeam (KPT)
Periode: vrijdag 09 t/m zondag 18 augustus 2019
Locatie: Zwolse binnenstad. De gebieden waarop kan worden ingeschreven zijn: blok A t/m E.
Het kermisgebied bestaat uit Rodetorenplein (A), Melkmarkt (B), Grote Markt (C), Luttekestraat (D) en Grote Kerkplein (E). Er kunnen geen
plaatsvoorkeuren worden uitgesproken binnen een blok. Zie voor meer informatie over de indeling van het kermisgebied de website
www.zwolle.nl/zomerkermis.
Inschrijving: Voor de inschrijvingen dient gebruik gemaakt te worden van de inschrijfbiljetten van de kermisbonden NKB en BOVAK.
Per blok en per attractie dient een afzonderlijk inschrijfbiljet volledig te worden ingevuld. Per attractie dient een recente foto en een
plattegrond met de juiste maximale afmetingen van de attractie (inclusief hoogte!) en positie van de kassa(´s) te worden bijgevoegd. Ook de
ritprijs moet worden doorgegeven en mag gedurende de kermisperiode niet worden gewijzigd met uitzondering van de eurodag. Voor de
volledige vereisten verwijzen wij u door naar de pachtvoorwaarden (artikel 2.1 punt 5). De inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 30 november
2018 vóór 10.00 uur op onderstaand (email)adres binnen te zijn. Indien niet aan de voorgaande inschrijvingsvereisten is voldaan, kan het
inschrijfbiljet ongeldig worden verklaard. De verpachting is een gesloten procedure. Met uw handtekening op het inschrijfformulier geeft u aan
akkoord te gaan met de voorwaarden uit deze advertentie en met de hierna genoemde verpachtings- en gunningsvoorwaarden. De gunning
vindt plaats in week 51 (17 t/m 21 december) 2018. Vóór die tijd kunnen geen mededelingen gedaan worden met betrekking tot de gunning.
Verpachtingsvoorwaarden: Op de inschrijvingen zijn de verpachtings- en gunningsvoorwaarden Zomerkermis Zwolle van toepassing. Elke
inschrijver wordt geacht met deze verpachtings- en gunningsvoorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen. Een exemplaar van de
verpachtings- en gunningsvoorwaarden staat op de website www.zwolle.nl/zomerkermis of kan worden opgevraagd op onderstaand adres.
Reeds verpacht zijn: Break Dance, Booster Maxxx, Grijpkranen, Cosmic Cranes, Roll Down/Hoepla, Emmerspel, Oliebollenkraam,
Nougatsnoepkraam, Dombo, Suikerspin & popcorn, Churros met frisdrank, Poffertjeskraam, Schiettent, Spill the Milk, Pusher, Projekt 1,
Buggy en de nostalgische draaimolen.
Betaling pachtsom: Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met het tijdig betalen van de pachtsom en de extra kosten. U ontvangt
hiervoor een factuur. Het volledige factuurbedrag inclusief BTW dient op 1 juli 2019 op rekening van de gemeente Zwolle te staan. Indien niet
aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt de toegang tot het kermisgebied geweigerd. De betalingsverplichting blijft.
Promotie en overige kosten: Exploitanten betalen in totaal € 510,00 exclusief BTW voor promotie en overige kosten (schoonmaak, inrichting
kermisdorp etc.) per attractie. Deze kosten moeten worden betaald ongeacht of al dan niet een plaats op het kermisdorp wordt ingenomen.
Stroom: stroomvoorziening door of namens de gemeente. De kosten van de stroomaansluitingen en verbruik op het kermisterrein worden in
rekening gebracht bij de exploitant.
Opbouw kermis: vanaf dinsdag 6 augustus 2019 na 07.00 uur. Hiervoor wordt een planning opgesteld. Plaatsen worden door of namens de
gemeente aangewezen. Er is geen opbouw mogelijk tussen 21.00 en 07.00 uur.
Afbouw kermis: uiterlijk dinsdag 20 augustus 2019 om 14.00 uur moet de afbouw afgerond zijn.
Speciale dagen zomerkermis 2019:
- Maandag 12 augustus: verplichte Euro-dag voor alle attracties. Van alle exploitanten verwachten wij dat er iets aangeboden wordt voor
1 euro. Dit dient bij de inschrijving te worden aangegeven (wat wordt aangeboden voor 1 euro en bij een ritprijs ook de tijdsduur
van de rit vermelden). Een uitzondering kan worden gemaakt voor de grootvermaak zaken. Zij dienen aan te geven wat zij
aanbieden voor maximaal 3 euro.
- Dinsdag 13 augustus: prikkelarme kermis van 12.00 tot 14.00 uur. Dit betekent behalve kermis zonder geluid ook geen lichteffecten en
dergelijke.
- Dinsdag 13 augustus: VIP-middag van 13.00 tot 15.00 uur met gratis toegang tot de attracties voor de genodigden (kosten zijn voor
rekening van de kermisexploitant).
Deelname aan de speciale dagen is verplicht. Wenst u hieraan niet deel te nemen, gelieve niet in te schrijven!
Postadres:
Gemeente Zwolle EC
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
T.a.v. KermisProjectTeam
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Bezoekadres:
Stadskantoor gemeente Zwolle ECW
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
T.a.v. KermisProjectTeam
Lübeckplein 2 (achterzijde station)
8017 JZ ZWOLLE

Telefoon: 14038 (zonder netnummer)

E-mail: infokermis@zwolle.nl

