
WWW.KERMISPURMEREND.NL

TE HOUDEN VAN: VRIJDAG 8 T/M ZONDAG 17 MEI 2020

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdags van 14.00 tot 00.30 uur
Zaterdags van 13.00 tot 00.30 uur
1e zondag van 13.00 tot 22.30 uur
Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 22.30 uur
Woensdag van 13.00 tot 22.30 uur
2e zondag van 13.00 tot 21.00 uur

TERREINEN: GEWIJZIGD - Koemarkt, Markthal, Schapenmarkt,
Plantsoenstraat, Plantsoengracht, Bolwerk, Nieuwstraat en Koestraat.

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 6 december 2019 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 inschrijving voor-
jaarskermis Purmerend 2020. Indien van toepassing RAS nummer vermelden. 
Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de kermisver-
huurvoorwaarden.

DIGITAAL INSCHRIJVEN: U kunt ook digitaal inschrijvingen doen via 
www.kermispurmerend.nl en u krijgt direct bevestiging van uw inschrijving.

REEDS VERPACHT: Jumbo Carrousel, Suikerspin-Popcorn, Los Churros, Po� er-
tjeskraam, Breakdance, Buggy, Lucky Cranes, Fire Department, Autoscooter, 
Achtbaan, Booster Maxx, Lost, Nougat & Suikerwerken, Pusher, Reactor, Chaos, 
Gebakkraam, Fun Factory, Skeeball, Turbo Polyp, Mega Slide, Foto Schietsalon.

VOORWAARDEN: De kermisverhuurvoorwaarden 2019 van de gemeente 
Purmerend zijn van toepassing. Iedere attractie is verplicht zijn of haar mede-
werking te verlenen aan de georganiseerde facebookactie, golden tickets, Fright 
Night op vrijdag en mindervalide middag/ prikkel–arme middag op donderdag. 
Gedurende Fright Night is de exploitant verplicht zijn kraam aan te kleden naar 
dit thema of verkleed achter de kassa plaats te nemen.

MAXIMALE RITPRIJS: Purmerend werkt met piek- en daldagen.
Piekdagen: vrijdag, zaterdag en zondag.
• Grootvermaak € 3,00 • Kleinvermaak € 2,50
Daldagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
• Grootvermaak € 2,50 • Kleinvermaak € 2,00. 
De mogelijkheid bestaat dat hierop voor enkele attracties een uitzondering zal 
worden gemaakt.

KORTINGSACTIE: Op het inschrij� ormulier dient te staan vermeld de kortings-
actie in EURO’S welke in de advertentie in de kermiskrant komt te staan en elke 
draaidag geldig is.

RECLAME: Na het succes van voorgaande jaren, zal er ook komend jaar weer 
een grootse reclamecampagne worden gevoerd in samenwerking met de 
kermisadviescommissie en de gemeente. Voor de te maken reclamekosten 
wordt een bedrag van € 300,- voor vermaakzaken en € 200,- 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 aansluitkosten. 
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 in overleg op 
woensdag 6 mei om 08.00 uur. Met de afbouw kan worden begonnen op zondag 
17 mei om 21.00 uur. Maandag 18 mei 2020 voor 14.00 uur dient de stand-
plaats vrij en schoon te worden opgeleverd.

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 2 mei 2020 vanaf 10.00 
uur. Woensdag 20 mei om 10.00 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

10 DAGEN VOORJAARSKERMIS PURMEREND
INSCHRIJVING KERMIS PURMEREND 2020 - Onder voorbehoud van goedkeuring door B&W


