
WWW.KERMISPURMEREND.NL

TE HOUDEN VAN: WOENSDAG 7 T/M ZONDAG 11 OKTOBER 2020

OPENINGSTIJDEN:
Woensdag van 13.00 tot 22.30 uur
Donderdag van 14.00 tot 22.30 uur
Vrijdag van 14.00 tot 00.30 uur
Zaterdag van 13.00 tot 00.30 uur
Zondag van 13.00 tot 21.00 uur

TERREIN: Koemarkt

INSCHRIJVING: Plaatsbepaling geschiedt op aanwijzing. U kunt inschrijven 
op één van de inschrij� ormulieren van de BOVAK en/of N.K.B. Uw inschrijf-
formulier dient uiterlijk 14 februari 2020 om 14.00 uur aanwezig te zijn bij: 
Gemeente Purmerend, afdeling Economie, t.a.v. de heer M. Hijstee, Postbus 
15, 1440 AA Purmerend. Op de enveloppe vermelden: Gesloten inschrij-
ving nazomerkermis Purmerend 2020. Indien van toepassing RAS nummer 
vermelden. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van 
de kermisverhuurvoorwaarden.

NIEUW! U kunt ook digitaal inschrijvingen doen via www.kermispurmerend.nl 
en krijgt direct bevestiging van uw inschrijving.

VOORWAARDEN: De kermisverhuurvoorwaarden 2019 van de gemeente 
Purmerend zijn van toepassing. Iedere attractie is verplicht zijn of haar 
medewerking te verlenen aan de georganiseerde facebookactie.

MAXIMALE RITPRIJS: Grootvermaak bedraagt € 2,50 en Kindervermaak
€ 2,- p.p.p.r. De mogelijkheid bestaat dat hierop voor enkele vermaakzaken 
een uitzondering zal worden gemaakt.

KORTINGSACTIE: Op het inschrij� ormulier dient te staan vermeld de gelde-
lijke kortingsactie voor in de kermiskrant die alle draaidagen geldig is.

RECLAME: Er zal een grootse reclamecampagne worden gevoerd en 
aantrekkelijk randprogramma. Voor de te maken reclamekosten wordt een 
bedrag van € 250,- voor vermaakzaken en € 150,- voor overige zaken per 

verleende vergunning in rekening gebracht. Onbemande zaken zijn vrij van 
reclamekosten. Deze bijdrage is inclusief een kortingsbon in de huis aan huis 
verspreide kermiskrant. 

BTW: De gemeente Purmerend brengt geen BTW in rekening op de 
pachtsom!

BETALING: Na gunning, via factuur 6 weken voorafgaande de kermis 100% 
van de inschrijving, inclusief reclame, woonwagens, stroom- en aansluit-
kosten. Indien niet volledig is betaald kan men niet oprijden.

ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN: De verzorging van stroom en 
aansluitingen wordt verzorgd door Interchange Power. De prijs per KWH 
bedraagt net als 2019 € 0,29 p/ kwh.

OP- EN AFBOUW: Met de opbouw kan worden begonnen op maandag 5 
oktober 2020 na 12.00 uur of dinsdag 6 oktober na 17:00 uur i.v.m. markt.
Met de afbouw kan worden begonnen op zondag 11 oktober vanaf 21.00 uur. 
Maandag 12 oktober voor 14.00 uur dient de Koemarkt vrij te zijn. 

WOON- EN PAKWAGENS: De woonwagens dienen correct op aanwijzing 
op het Evenemententerrein aan de Purmerweg / Westerweg geplaatst te 
worden en mogen niet eerder hun plaats innemen dan zaterdag 3 oktober 
2020 vanaf 10.00 uur.
Dinsdag 13 oktober om 09.00 uur dienen alle woonwagens te zijn verwijderd. 
Bijkomende kosten voor woonwagens bedragen € 200,- per vergunning, 
indien hier gebruik van wordt gemaakt. Pakwagens dienen elders dan het 
woonwagenterrein op aanwijzing te worden gestald.

BIJZONDERHEDEN: De gemeente Purmerend streeft naar een zo gevarieerd 
mogelijke kermis. Indien er tussen de binnengekomen aanbiedingen geen 
attracties zijn die voldoen aan de eisen, dan behoudt de gemeente het recht 
voor, verder te zoeken naar kermis attracties.

INLICHTINGEN: Inlichtingen zijn te verkrijgen bij  het kermisteam,
de heer M. Hijstee, via telefoonnummer 0299-452429 of via
kermis@purmerend.nl

Onder voorbehoud van goedkeuring door B&W
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