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Verhuurvoorwaarden kermis gemeente Oosterhout 
 
 
I Algemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Oosterhout  
 
Artikel 1 Begripsomschrijving  
In deze voorwaarden wordt verstaan dan wel mede verstaan  
onder:  
 

a. Kermis: het cultureel evenement, dat jaarlijks in de gemeente Oosterhout wordt 
gehouden, waarbij door middel van kermiszaken (een samenstel van bewegende en 
stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en 
gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het 
zogenaamde kijkwerk) de bezoekers van dat evenement geamuseerd worden.  

 
b. Exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft 

gemaakt van de exploitatie van een onder a. bedoelde kermiszaak.  
 

c. BOVAK: de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders.  
 

d. NKB: de Nederlandse Kermisbond.  
 
Artikel 2 Plaats en tijd  

1. Kermis Oosterhout zal worden gehouden op: de Markt, het Slotjesveld, de Slotlaan 
en de Heuvel. 

a. De kermis zal worden gehouden van vrijdag 14 augustus of de vrijdag na 14 
augustus tot en met de woensdag daaropvolgend;  

b. De openingstijden van de kermis zijn:  
a. op vrijdag van 16.00 tot 24.00 uur (16.00-19.00 uur Stille Kermis);  
b. op zaterdag van 13.00 tot 24.00 uur;  
c. op zondag van 13.00 tot 24.00 uur;  
d. op maandag van 13.00 tot 24.00 uur;  
e. op dinsdag van 13.00 tot 24.00 uur; 
f. op woensdag van 13.00 tot 24.00 uur.  

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de duur van de kermissen, indien de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, te verlengen, te verkorten of de kermis 
geheel te laten vervallen. In dat geval is artikel 10 (restitutie huursom) van 
toepassing. 

 
Artikel 3 Rit- en entreeprijzen/Promotiebijdrage/Advertentie kermiskrant  

1. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een maximale rit- en entreeprijs vast 
voor vermaakinrichtingen en kinderzaken. Zij zijn bevoegd hierin een diversificatie 
aan te brengen, al naar gelang de aard, omvang en kostprijs van een inrichting. De 
maximum rit- en entreeprijzen worden jaarlijks via de advertentie met de oproep tot 
inschrijven (zie artikel 4 lid 3) bekend gemaakt; 

2. De rit- en entreeprijzen worden vermeld op van gemeentewege beschikbaar te 
stellenkaarten, welke gedurende de gehele kermis goed zichtbaar voor het publiek op 
de kassa aanwezig dienen te zijn. Deze kaarten mogen door of vanwege de 
exploitant niet gewijzigd of verwijderd worden.  

3. De minimale bijdrage voor promotieactiviteiten. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en 
gepubliceerd in de advertentie met de oproep tot inschrijven (zie artikel 4 lid 3); 

4. Elke exploitant is verplicht een advertentie in de (digitale)kermiskrant te plaatsen; 
5. De exploitant is verplicht medewerking te verlenen aan de ‘stille kermis’ en eventuele 

andere bij de advertentie met oproep tot inschrijven genoemde reductieacties. 
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II Wijze van verhuur 
 
Artikel 4 Advertentie  

1. In kwartaal 4 wordt van gemeentewege een advertentie met een oproep tot 
inschrijven geplaatst in periodieke uitgaven van de kermisvakbonden NKB en 
BOVAK, op de gemeentelijke website en via gemeentelijke social media kanalen; 

2. In de advertentie wordt aangegeven op welke wijze en voor welke datum de 
inschrijving voor de kermis door de gemeente dient te zijn ontvangen;  

3. In de advertentie wordt ten minste aangegeven: 

 Of er zaken zijn waar reeds een standplaats voor is toegewezen, middels 
een meerjarig contract; 

 Of er in het betreffende jaar ook driejarige contracten worden opengesteld 
voor inschrijving en voor welke attractie(s) deze mogelijkheid wordt geboden; 

 De maximum rit- en entreeprijzen voor vermaak inrichtingen en kinderzaken; 

 De minimumbijdrage aan promotieactiviteiten; 

 Het emailadres en postadres waar ingevulde inschrijfformulieren naar dienen 
te worden verzenden; 

 De uiterlijke datum waarop ingevulde inschrijfformulier door de gemeente 
dienen te zijn ontvangen; 

 Eventuele verplichte collectieve reductieacties. 
 

Artikel 5 Eisen aan de inschrijving  
1. De verhuur van de standplaatsen voor de kermis geschiedt uitsluitend aan de hand 

van inschrijving. Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van 
de daartoe van gemeentewege vastgestelde en/of aangewezen inschrijfformulieren. 
Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.  

2. Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten die staan 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse 
instantie, dan wel door hun gemachtigden. De bevoegdheid van de gemachtigde 
moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitant 
ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één 
exploitant.  

3. Op het inschrijfformulier geeft de exploitant aan of er wordt ingeschreven voor een 
één jarige overeenkomst of een driejarige overeenkomst. Het inschrijven voor een 
driejarige overeenkomst is alleen mogelijk voor expliciet in de advertentie, als 
bedoeld in artikel 4, lid 3, genoemde attracties. 

4. Op het inschrijfformulier moeten ten minste worden vermeld:  
a. naam, voornaam, huisadres, correspondentieadres, telefoonnummer, 

alsmede handtekening van de exploitant;  
b. naam en omschrijving van de inrichting:  
c. het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;  
d. aanduiding van de terreinen, waarvoor de inschrijving bedoeld is;  
e. wanneer voor één inrichting inschrijving geschiedt voor verschillende 

terreinen, moet duidelijk voor elk terrein het geboden bedrag worden 
vermeld, alsmede, indien dit afwijkt van het geboden bedrag voor andere 
standplaatsen, het geboden bedrag voor de standplaats waarvoor men de 
voorkeur heeft;  

f. de juiste afmetingen van de hoogte, frontbreedte en diepte of doorsnede 
van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa 
e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede 
uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats 
van de eventuele voor-/zij- en achteringangen, kant of open zaak;  

g. de juiste afmetingen van de kassa-woonwagen, indien het noodzakelijk is 
voor de exploitatie dat hiervan gebruik wordt gemaakt;  

h. de benodigde aansluitwaarde in KWH en PK tijdens opbouw, kermis en 
afbouw;  

i. het aantal salon- en pakwagens;  
5. Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:  

a. een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of bij een 
vergelijkbare buitenlandse instantie, welke niet ouder is dan 1 jaar;  
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b. voor zover van toepassing, de volmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel;  
c. een recente foto, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden 

beoordeeld:  
d. een kopie van het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in Warenwetbesluit,. 

Attractie- en speeltoestellen;  
e. een kopie van de geldende polis van de aansprakelijkheidsverzekering. 

6. Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in 
cijfers, zal het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som.  

7. Wanneer ten aanzien van een geboden huursom het voorbehoud "zonder 
concurrentie" of een ander voorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet 
daarbij nauwkeurig worden aangegeven welke inrichtingen de exploitant als van 
concurrerende aard beschouwt. 
Indien tussen burgemeester en wethouders en de exploitant verschil van mening 
bestaat over de aard van een bepaalde inrichting in verband met de concurrentie, 
beslissen burgemeester en wethouders na advies te hebben ingewonnen van de 
kermisvakbond NKB en/of Bovak, of andere deskundige.  

8. Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen, alsmede inschrijvingen die voor meerdere 
uitleg vatbaar zijn, zullen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd. 
De exploitant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. 

 
Artikel 6 Inzending inschrijfformulieren  
1. De inschrijfformulieren moeten (in een gesloten omslag) vóór een door of vanwege 

burgemeester en wethouders bepaalde datum en bepaald tijdstip in het stadhuis of op 
een andere aangegeven plaats zijn ingeleverd. Deze datum en het tijdstip zijn 
bekendgemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de 
inschrijving is opengesteld. Te laat ingeleverde formulieren worden terzijde gelegd.  

2. Inschrijvingen per email worden alleen geaccepteerd als het originele inschrijfformulier in 
pdf binnen de genoemde datum is ingeleverd en de email is verstuurd naar het in de 
oproep tot inschrijven gepubliceerd emailadres. 

 
Artikel 7 Gehouden aan bod  
De exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning, althans uiterlijk tot 28 
dagen na de in de advertentie met oproep tot inschrijven genoemde uiterlijke inschrijfdatum 
gestand te doen. Verhoging of verlaging van geboden huursom kan uitsluitend geschieden 
door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd 
of verlaagd wordt en dient tevens te geschieden vóór de uiterlijke inschrijfdatum. 
 
Artikel 8 Gunning standplaatsen  
1. Criteria om in aanmerking te komen voor een standplaats zijn: 

a. De toegevoegde waarde van de attractie voor de kermis van Oosterhout; 
b. De door de exploitant te bevorderen gastvrijheid voor het publiek; 
c. De uitstraling van de attractie; 
d. De door de exploitant te initiëren samenwerkingsverband(en) met andere 

stakeholders; 
e. De hoogte van de geboden huursom. 

2. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om reeds voor de inschrijving 
onderhands standplaatsen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke 
kermis gewaarborgd is. De mate waarin de attractie bijdraagt aan de aantrekkelijkheid 
van de kermis in Oosterhout wordt bepaald aan de hierboven in lid 1 genoemde criteria 
en wordt desgewenst door het college gemotiveerd toegelicht. Zij kunnen een standplaats 
voor maximaal één jaar toewijzen, wanneer ze gebruik maken van de mogelijkheid om 
voor inschrijving reeds standplaatsen toe te wijzen. 

3. Binnen 28 dagen na de in artikel 6 genoemde datum beslissen burgemeester en 
wethouders omtrent de gunning van de overige standplaatsen. Zij hebben daarbij de 
bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen, op basis van de hierboven in lid 
1 genoemde criteria, en standplaatsen al dan niet aan de hoogste inschrijvers te gunnen.  

4. Bij gelijke omstandigheden zal door middel van loting onder getuigen worden beslist wie 
de standplaats wordt gegund.  
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5. Elke inschrijver zal binnen 28 dagen na de in artikel 6 genoemde datum bericht 
ontvangen of de standplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is 
(zijn) gegund.  

6. Indien de exploitant te kennen geeft dit te wensen, zullen burgemeester en wethouders 
hun beslissing omtrent het wel of niet gunnen van een standplaats aan de exploitant 
nader motiveren. 

 
 
III Financiële bepalingen  
 
Artikel 9 Betaling  
Kermis Oosterhout,  
1. De geboden huursom dient als volgt te worden betaald:  

De huursom dient twee maanden vóór aanvang van de kermis d.m.v. een eenmalige 
machtiging voor incasso van de volledige huursom te worden betaald. Het formulier van 
de machtiging wordt met de gunning meegestuurd en zal binnen in de gunning aangeven 
termijn volledig ingevuld en getekend moeten worden geretourneerd. Over de totale 
huursom zal 21% B.T.W. worden geheven.  

2. Indien de machtiging voor de eenmalige incasso van de totale huursom niet binnen de 
gestelde termijn zoals wordt vermeld op de vergunning ondertekend wordt geretourneerd, 
dan is de exploitant van de inrichting in gebreke door het verlopen van deze termijn 
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem 
toegewezen plaats.  

3. Indien de machtiging voor de eenmalige incasso van de totale huursom niet op de 
aangeven datum door de gemeente bij de bank kan worden geïnd, is de exploitant van de 
inrichting in gebreke door het verlopen van deze termijn zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen plaats.  

4. De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem reeds geboden 
volledige huursom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige huursom.  

5. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan 
een ander toe te wijzen.  

 
Artikel 10 Restitutie huursom  
1. Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan 

wordt de (gedeeltelijk) betaalde huursom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato 
van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt. De 
exploitant heeft geen recht op schade- of rentevergoeding. 

2. Wanneer als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant de gehuurde 
standplaats niet ingenomen kan worden, dan heeft het college de bevoegdheid om de 
(gedeeltelijk) betaalde huursom terug te geven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het 
aantal dagen, waarop de standplaats niet wordt gebruikt gerestitueerd. Het college neemt 
hierover enkel een besluit als hierover schriftelijk een gemotiveerd verzoek is ingediend, 
waarin wordt onderbouwd op welke gronden aanspraak wordt gedaan op overmacht. 

3. Het college behoudt zich het recht om na definitieve gunning en vóór aanvang van de 
kermis, maar uiterlijk op de vrijdagmiddag voor de start van de kermis om 16.00uur, 
wijzigen/verplaatsingen aan te brengen voor wat betreft de positionering van (individuele) 
attracties (op het ingeschreven kermisterrein) indien calamiteiten of onvoorziene 
omstandigheden het college daartoe verplichten. De exploitant heeft geen aanspraak op 
schade- of rentevergoeding. 

 
 
IV Verplichtingen gemeente  
 
Artikel 11 Woon- en werkklimaat  
De gemeente draagt zorg voor een goed woon- en werkklimaat voor de exploitanten die een 
standplaats hebben op de kermis.  
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Artikel 12 Voorzieningen op de terreinen  
1. Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de salonwagens worden geplaatst, zal 

van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende afvalcontainers, wateraftappunten, 
stroomtoevoercontacten, (riool)afvoeren.  

2. De stroomkosten van de attracties komen voor rekening van de gemeente Oosterhout 
terwijl de aansluitkosten van de attracties voor rekening van de exploitanten komen.  

3. De stroomkosten voor het salonwagenterrein komen gedeeltelijk voor rekening van de 
exploitanten. Dit bedrag is vastgesteld op € 125,- per exploitant.  

4. De terreinen worden vóór, tijdens en na afloop van de kermis van gemeentewege 
gereinigd.  

5. De inrichting moet voorzien zijn van ten minste 50 meter afvoerslang. (salonwagens) en 
aansluitkabel met de benodigde stekkers en contrastekkers.  

 
Artikel 13 Promotie van de kermis  
1. De gemeente draagt zorg voor een goede promotie van de kermis. Dit zal onder meer 

geschieden in de vorm van personele ondersteuning van de kermispromotie; 
2. Activiteiten die ontwikkeld worden ter promotie van de kermis, kunnen door de houder 

van de standplaats niet als concurrerend worden beschouwd voor zijn attractie. Dit geldt 
ook voor eventuele culturele activiteiten. Na gedane inschrijving conformeert de 
exploitant zich aan eventuele promotionele (bijvoorbeeld winkeliersactie) of culturele 
activiteiten (bijvoorbeeld straattheater) als zijnde niet concurrerend.  

 
Artikel 14 Kermisattracties bij evenementen  
1. Voor zover zulks wettelijk en juridisch mogelijk is, zal de gemeente in een periode van 

vier weken voorafgaande aan de kermis bij evenementen slechts enkele kinderattracties 
toestaan.  

2. De gemeente zal geen grond in gebruik geven ten behoeve van een circus of een andere 
kermis in een periode van twee à drie weken voorafgaande aan de kermis.  

3. Twee weken na de kermis zal geen vergunning worden verleend voor een circus of een 
andere kermis, teneinde te voorkomen dat tijdens de kermis al promotie wordt gemaakt.  

 
 
V Verplichtingen exploitant  
 
Artikel 15 Innemen standplaats  
1.  Geen standplaats mag worden bezet:  

a. dan nadat deze eerst van gemeentewege op het terrein is aangewezen;  
b. tot een ander doel dan waarvoor zij is uitgegeven;  
c. dan nadat aan de kermiscoördinator is aangetoond, dat de huursom volledig is 

betaald;  
d. dan nadat is aangetoond dat de inrichting, waarvoor is ingeschreven, door de 

exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt geëxploiteerd.  
2. Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant, onverminderd het 

bepaalde in artikel 5, lid 5, sub e, de verzekeringspolis te overleggen om inzicht te geven 
in de betreffende verzekering.  

3. De exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing 
en de exploitatie van de inrichting als waarvoor is ingeschreven. De exploitatie van de 
inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het desbetreffende 
door de exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving.  

4. Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, dient de exploitant 
zijn inrichting voor het publiek open te houden en, geheel verlicht, te exploiteren, 
behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.  

5. Bij annulering worden voorbereidingskosten en kosten van elektriciteit bij de exploitant in 
rekening gebracht. 

 
Artikel 16 Geen overdracht gunning  
Afstand of overdracht van de huursom c.q. de gunning aan een derde en ruiling of 
verwisseling van een standplaats met een andere exploitant mag alleen geschieden met 
toestemming van burgemeester en wethouders.  
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Artikel 17 Opbouwen en afbreken  
1. Met het opbouwen van de inrichtingen mag in principe niet eerder worden begonnen dan 

op de woensdag (Oosterhout) voor de kermis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan, na 
verkregen toestemming van burgemeester en wethouders, worden afgeweken. Voorts 
mag pas worden opgebouwd nadat de kermiscoördinator hiertoe toestemming heeft 
gegeven. Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens 
toestemming van burgemeester en wethouders.  

2. Met het afbreken der inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de 
laatste dag van de kermis, te weten 00.00 uur, behoudens toestemming van 
burgemeester en wethouders.  

3. Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het 
kermisterrein geen salon-, vracht- en pakwagens staan. In uitzonderlijke gevallen kan 
hiervan, na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders, worden 
afgeweken.  

4. Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, mag er geen 
proviandering plaatsvinden.  

5. De inrichting dient uiterlijk op de eerste donderdag na de kermis om 12.00 uur te zijn 
afgebroken. De vracht- en pakwagens dienen op dat moment van het kermisterrein te zijn 
verwijderd. Burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven van het bepaalde 
in dit lid af te wijken.  

 
Artikel 18 Opstellingsinspectie  
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een zogenaamde opstellingsinspectie te laten 

plaatsvinden voor één of meerdere inrichtingen. Dit zal dan gebeuren door een daarin 
gespecialiseerde en daartoe aangewezen instantie of bedrijf.  

2. Aanwijzingen van de medewerkers van de inspectie-instanties (politie, brandweer, 
netwerkbeheerder en nVWA) en van medewerkers van de gemeente dienen stipt en 
onmiddellijk te worden opgevolgd. 

3. De kermisexploitant en zijn personeel dienen aan deze opstellingsinspectie hun volledige 
medewerking te verlenen. Dit houdt onder andere in:  

a. tonen van logboek; 
b. tonen van geldig keuringscertificaat (op grond van Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen).  
c. toegang verlenen aan de medewerkers van de inspectie-instantie tot de attractie 

(incl. kassa).  
4. Indien de exploitant en of personeel geen medewerking verleent aan het gestelde onder 

lid 1 t/m 3, van dit artikel dan is onverminderd artikel 29, lid 3 van toepassing. 
  

Artikel 19 Vervallen standplaats indien niet op tijd  
1. Een standplaats die 48 uur vóór de aanvang van de kermis door de betreffende exploitant 

niet is ingenomen en waarbij de desbetreffende exploitant zich niet heeft gemeld bij de 
kermiscoördinator vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander 
worden toegewezen.  

2. Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht vervallen is, tot 
betaling van de geboden huursom plus een boete conform artikel onder lid 3 onverlet.  

 
Artikel 20 Vervallen standplaats indien te groot  
1. Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn dan 

bij de inschrijving is opgegeven en hiermee de standplaats van andere exploitanten, de 
totale opstelling van de kermis of de (brand)veiligheid in het gedrang komt, verliest 
degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de huursom die 
door hem reeds is betaald. Ook kan conform artikel 29, lid 3 een boete worden opgelegd. 

2. De exploitant zal dan binnen 6 uur, na constatering van de afwijking, de standplaats 
ontruimd dienen te hebben.  

 
Artikel 21 Geen eigen stroommotoren en LPG(tanks)  
1. Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor 

verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet 
toegelaten, tenzij daartoe voor het begin van de kermis toestemming aan burgemeester 
en wethouders is gevraagd en verkregen.  
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2. Het gebruik van L.P.G. en L.P.G.-tanks, anders dan voor motortractie is verboden. Dit 
geldt eveneens voor pakwagens, woonwagens en caravans, welke op de daarvoor 
aangewezen terreinen worden opgesteld.  

 
Artikel 22 Niets in de bestrating  
In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of andere soortgelijke voorwerpen worden 
geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht, noch mogen gaten of kuilen 
worden gemaakt.  
 
Artikel 23 Bescherming tegen druipende olie e.d.  
Onder alle stroom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of 
machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening 
worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of beschadiging van 
de bestrating.  
 
Artikel 24 Zorgplicht veiligheid inrichting  
De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, 
alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in 
of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.  
 
Artikel 25 Opvolgen voorschriften  
De exploitant is verplicht te allen tijde in zijn inrichting toe te laten ambtenaren van politie,  
brandweer, alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, en de voorschriften op te 
volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid, 
gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.  
 
Artikel 26a Takken en bomen niet beschadigen  
De exploitant dient er voor zorg te dragen, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht 
of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn takken, bomen, struiken en/of andere 
groenvoorziening beschadigen. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van 
burgemeester en wethouders, een - kleine of grote - tak van een boom te verwijderen of 
anderszins groenvoorziening aan te tasten.  
 
Artikel 26b Geen (steek)wapens of wat daarop lijkt  
Het is niet toegestaan om vuur- en steekwapens en daarop gelijkende voorwerpen als prijzen 
uit te geven. Er worden derhalve geen messen, dolken, vlindermessen, geweren, revolvers 
en dergelijke geduld, ook al betreft het namaak. Het is dus evenmin toegestaan om 
zakmessen, hoe klein ook, als prijs te geven.  
 
Artikel 26c Geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen of aanstootgevende artikelen  
1. Het is niet toegestaan stinkbommetjes, rookbommetjes en vergelijkbare producten 

waarmee hinder, schade of overlast aan bezoekers of andere exploitanten kan worden 
toegebracht als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de 
kermiscoördinator.  

2. Het is niet toegestaan spuitbussen, waaruit verf, plak of een andere hinderlijke of 
schadelijke substantie kan worden gespoten als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in 
overleg te worden getreden met de kermiscoördinator.  

3. Het is niet toegestaan producten met daarop aanstootgevende afbeeldingen of 
opdrukken dan wel die door hun vormgeving of anderszins aanstootgevend zijn als 
prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de 
kermiscoördinator.  

 
Artikel 26d Bij twijfel bepaalt kermiscoördinator  
In geval van twijfel bepaalt uiteindelijk de kermiscoördinator – al dan niet na overleg met 
politie, burgemeester en/of eventuele adviseurs – of een product uit de inrichting moet 
worden verwijderd.  
 
Artikel 26e Plaatsen en aansluiten woonwagens  
1. Salonwagens dienen te worden geplaatst op de daarvoor bestemde terrein. Dit dient te 

geschieden op aanwijzing van de kermiscoördinator.  
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2. Afvoerslangen van de salonwagens dienen op een deugdelijke manier te worden 
aangebracht in de daarvoor bestemde afvoerput of straatkolk.  

3. Afval, afkomstig van de salonwagen, dient in een afgesloten vuilniszak te worden 
gedeponeerd in een van de grote containers die op het salonwagenterrein staan.  

4. De exploitant dient er zorg voor te dragen dat er geen (geluids)overlast voor de 
woonomgeving wordt veroorzaakt.  

5. Honden dienen te zijn aangelijnd en zoveel als mogelijk binnen te worden gehouden.  
6. Alle aanwijzingen van de kermiscoördinator, of de politie dienen direct te worden 

opgevolgd.  
 
Artikel 26f Parkeren pakwagens  
Vracht- en pakwagens mogen uitsluitend worden geparkeerd op het daartoe aangewezen 
gedeelte op het salonwagenterrein.  
 
Artikel 26g Geluid van de inrichting  
1. De exploitant dient er zorg voor te dragen, dat de exploitatie van de inrichting op een 

zodanige wijze geschiedt, dat voor het publiek, andere exploitanten of omwonenden geen 
(geluid)hinder wordt veroorzaakt.  

2. Het is niet toegestaan om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten te gebruiken 
buiten de reguliere openingstijden van de kermis behoudens het afstellen en testen op de 
eerste dag van de kermis gedurende maximaal een half uur. 

3. Indien vanaf de zijde van de gemeente centrale muziek verplicht is gesteld, is de 
exploitant verplicht hieraan zijn medewerking te geven. 

4. Geluidsboxen zijn zodanig aangebracht, dat het voortgebrachte geluid naar bedenken of 
naar het midden van de attractie is gericht en niet richting de gevel van woongebouwen 
of andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

5. Aanwijzingen van de kermiscoördinator, van andere medewerkers van de gemeente of 
van de politie dienen direct te worden opgevolgd. 

6. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) vanwege het evenement mag 
gemeten op de gevel van een geluidgevoelig object niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 
90 dB(C) (etmaalwaarde). 

7. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) vanwege de op- en 
afbouwactiviteiten voor de kermis mag gemeten op de gevel van een geluidgevoelig 
object niet meer bedragen dan 50 dB(A) (etmaalwaarde). 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de exploitatie van een of meerdere 
inrichtingen voorschriften op te leggen. Deze voorschriften kunnen onder meer betreffen:  

 het maximale geluidsniveau; 

 de frequentie en tijden van gebruik;  

 het verplichte gebruik van een geluidsbegrenzer.  
 
Artikel 26h Elektrische installatie  
1. De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan de voor aanleg van elektrische 

kermisinstallaties geldende “Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties 
(Installatievoorschriften 1)”, vervat in publicatie NEN 1010. De opgegeven aansluitwaarde 
van de elektrische installatie van de inrichting mag niet worden overschreden. 

2. De (sfeer)verlichting van en aan circussen, tenten, spelen, kramen en dergelijke 
inrichtingen, mag slechts geschieden door middel van elektriciteit.   

 
Artikel 26i Blusapparatuur  
Er dienen altijd voldoende blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 kg of liter, geschikt 
voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen 
dienen van een rijks keurmerk te zijn voorzien. De voorgeschreven blustoestellen dienen 1 x 
per 2 jaar op goede werking te zijn  gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat 
een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn. 
 
In attracties met een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren aanwezig zijn 
goed passende deksels en een blusmiddel aanwezig. Het blusmiddel wordt ten minste 
eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 op adequate 
wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar 
blusmiddel, verrijdbaar blusmiddel of slangsysteem verricht en de goede werking ervan 
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gecontroleerd. De in NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 voorgeschreven 
onderhoudsfrequenties zijn hier niet van toepassing. 
 
 
Artikel 26j Kook- en bakinrichtingen 
Kook- en bakinrichtingen op elektrische energie dienen te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

a. De kooktoestellen dienen vast op de vloer dan wel op tafel opgesteld te staan en 
dienen tegen omvallen en omstoten beschermd te zijn;  

b. De kooktoestellen dienen ten minste 1.50 meter van tentdoek of andere 
brandbare materialen opgesteld te staan;  

c. Indien de kooktoestellen binnen 1.50 meter van tentdoek of andere brandbare 
materialen opgesteld staan, dient er een brandwerende bescherming te worden 
aangebracht; 

d. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het 
bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C; 

e. Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of 
door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen. 

 
Artikel 26k Bakwagens en bakkramen 
1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw 

bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd; 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:  

a. het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een 
overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of; 

b. b. de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische 
brandblusinstallatie. 

3. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere 
bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 
2 m;  

4. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin 
wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt 
ten minste 2 m; 

5. Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van de 
bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld; 

6. In de mobiele bakwagen en bakkraam mogen niet meer butaan- of propaanflessen 
aanwezig zijn dan welk gelijktijdig kunnen worden aangesloten, elk met een waterinhoud 
van maximaal 26 liter; 

7. In de mobiele bakwagen moeten butaan- en propaanflessen zijn geplaatst in een 
uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte, waarvan de vloer, de wanden en de afdekking in 
constructie een brandwerendheid bezitten van tenminste 30 minuten Deze ruimte mag 
uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van 
een deur pof een luik zijn afgesloten. De ruimte moet direct op de buitenlucht zijn 
geventileerd door middel van een opening met een vrije netto doorlaat van tenminste 1 
dm2. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte zijn aangebracht; 

8. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van 
afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De 
wand- of dak-doorvoering moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus. 

9. Een eventueel opgestelde gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar 
en slecht warmte geleidend materiaal. Deze plaat dient schoon en vrij van vet en/of olie 
te zijn. 

10. Het draagvlak onder de baktoestellen moet ten minste 0,10 m buiten de toestellen 
onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en warmte slecht geleidend 
materiaal. De wande, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m 
buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed; 

11. Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:  
a. de in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is 

overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel;  
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b. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit 
een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreduceersysteem en 
aansluitingen en afsluitkranen;  

c. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in 
goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere 
beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens 
de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden;  

d. een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud 
en zijn niet beschadigd;  

e. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld, en 
f. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute. 

12. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:  
a. direct op de kraan van de gastank of gasfles;  
b. door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en 

drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een 
uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen. 

 
Artikel 26l Ballonnen  
Voor het vullen van ballonnen mag slechts gebruik worden gemaakt van heliumgas.  
 
Artikel 26m Noodverlichting (NEN 1010 en A.R.O.R. 1.13 en 1.14 geheel)  
In inrichtingen die verstoken zijn van daglicht dient een nood- en 
transparantverlichtingsinstallatie aanwezig te zijn, die een zodanige capaciteit heeft, dat de 
noodverlichting gedurende een half uur op volle sterkte kan branden.  
 
Artikel 26n Aantal personen  
In inrichtingen waar voorstellen of tentoonstellingen worden gegeven, is het maximum aantal 
personen dat tegelijkertijd mag worden binnengelaten gelijk aan het beschikbare 
vloeroppervlakte van de inrichting in vierkante meters. Het maximum aantal personen wordt 
eveneens bepaald door de aanwezige totale uitgangsbreedte.  
 
Artikel 26o Vloeibare stoffen  
De opslag van brandbare vloeistoffen dient te voldoen aan PGS 29 (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen).  
 
 
VI Aansprakelijkheid 
  
Artikel 27 Verzekeringsplicht  
De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke 
als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder 
begrepen het gehuurde), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect 
verband houdende met de exploitatie van de inrichting, in toereikende mate te verzekeren.  
 
Artikel 28 Schade  
1. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die 

ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie 
ingeschakelde derden.  

2. De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens 
geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor 
de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.  

3. De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan 
andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te 
wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, 
het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door 
het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke 
andere oorzaak ook.  
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Artikel 29 Niet-nakoming huurvoorwaarden  
1. Indien één van beide partijen de verplichtingen op grond van deze huurvoorwaarden niet, 

niet tijdig of niet deugdelijk nakomt is wordt deze partij schriftelijk in gebreke gesteld. Een 
redelijke termijn wordt gestelde om de in gebreke stelling na te komen, tenzij zulks op 
grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is. Wanneer in geval van 
termijnstelling nakoming binnen die termijn uitblijft, dan is de partij aansprakelijk voor alle 
schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij 
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.  

2. De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het vorige lid laat 
onverlet de verplichting tot betaling van de huursom door de exploitant dan wel het verval 
van de huursom aan de gemeente.  

3. Bij overtreding van die voorwaarden, waarvan naleving - in het belang van de veiligheid 
van het publiek of in het algemeen belang van de kermis - bij voortduring gewaarborgd 
dient te zijn, zijn burgemeester en wethouders, onverminderd het bepaalde in lid 1, 
bevoegd:  

a. de inrichting van de exploitant met onmiddellijke ingang te sluiten, zo nodig onder 
het gelijktijdig staken van de levering van elektriciteit;  

b. aan de exploitant een boete op te leggen van € 2.500,00 per overtreding en/of 
voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.  

4. Voorwaarden waarvan de naleving bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, als bedoeld 
in lid 3, zijn in ieder geval artikel 3, lid 1 (rit- en entreeprijzen) en artikel 24 (zorgplicht 
veiligheid inrichting). 

 
 
VII Slotbepalingen  
 
Artikel 30 Geschillenregeling  
Alle geschillen, die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, 
van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage overeenkomen.  
 
Artikel 31 Aanhalingstitel  
Deze algemene voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op de kermisterreinen van 
gemeente Oosterhout kunnen worden aangehaald als "Verhuurvoorwaarden kermissen 
gemeente Oosterhout".  
 
 
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout  
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Toelichting Verhuurvoorwaarden Kermissen gemeente Oosterhout  
 
Artikel 1  
De begripsomschrijvingen in dit artikel spreken voor zich. In de begripsomschrijving van de 
kermis wordt uitdrukkelijk tot uiting gebracht dat het een culturele activiteit betreft.  
 
Artikel 3  
De tekst van deze bepalingen is duidelijk. Er wordt gewerkt met maximum rit- en 
entreeprijzen om  het publiek een betaalbare kermis te bieden. De ritprijzen zullen jaarlijks 
door burgemeester en wethouders worden vastgesteld, waarbij de betaalbaarheid voorop 
dient te blijven staan. Voorts biedt de jaarlijks maximaal vast te stellen ritprijs mogelijkheden 
in te spelen op actuele ontwikkelingen. 
  
Uiteraard komen de maximale ritprijzen tot uiting in de hoogte van de huursommen. Deze 
zullen mogelijk lager zijn dan bij vrije ritprijzen. Maar zoals is aangegeven, geldt als één van 
de beleidsuitgangspunten, dat de kermis door de gemeente kostenneutraal wordt 
georganiseerd. Vanuit die optiek wordt de voorkeur gegeven voor een lagere huursom bij een 
lagere ritprijs boven een hogere huursom bij een vrije (lees: hogere) ritprijs. Dit sluit tevens 
aan bij de visie, dat de kermis toegankelijk dient te zijn voor een breed publiek. Bovendien 
leiden vrije ritprijzen naar verwachting uiteindelijk tot een neergang van de aantrekkingskracht 
van de Oosterhoutse kermis; deze is immers mede groot geworden door het handelsmerk 
van een goede kermis voor betaalbare (lage) ritprijzen.  
 
Met de ‘stille kermis’ wordt een dagdeel op een doordeweekse middag tijdens de kermis 
bedoeld waarbij geluids- en muziekinstallaties niet worden aangezet. Zo kunnen mensen die 
niet tegen deze prikkels kunnen ook naar de kermis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hooggevoeligheid. 
 
Artikel 4  
Het is te doen gebruikelijk dat een advertentie wordt geplaatst in de kermisvakbladen "De 
Komeet" (NKB) en "De Kermisgids" (BOVAK). Daarin worden kermisexploitanten in de 
gelegenheid gesteld in te schrijven.  
 
Vanuit de visie dat de kermis een Oosterhoutse feestweek moet zijn voor en door 
Oosterhouters wordt de advertentie tevens via de gemeentepagina en social media 
gepubliceerd en gedeeld in relevante lokale netwerken (horeca)ondernemers. 
 
Artikel 5  
Deze bepaling geeft eisen ten aanzien van het inschrijfformulier. Ten aanzien van lid 7 staat 
vermeld, dat inschrijvingen, bevattende concurrentiebedingen die ten doel hebben om 
inrichtingen, die niet hetzelfde zijn als de inrichting waarmee wordt ingeschreven, te weren of 
om bepaalde personen te weren, worden afgewezen.  
 
Artikel 6  
In Oosterhout wordt het systeem van gesloten inschrijvingen gehanteerd. Hierbij worden de 
enveloppen met daarin het inschrijfformulier voor een bepaald tevoren aangegeven tijdstip 
aangeboden en in beslotenheid geopend, waarna de gemeente binnen een bepaalde termijn 
tot gunning overgaat. Dit in tegenstelling tot openbare inschrijvingen, waarbij de inschrijvingen 
in het openbaar worden geopend en voorgelezen. Aan dit laatste systeem is doorgaans 
gekoppeld, dat de gunning naar de hoogste inschrijver gaat. Tevens betekent het gunnen aan 
de hoogste inschrijver, dat wordt gekeken naar de huursom en niet naar de attractie. 
Oosterhout kiest voor kwaliteit op de kermis, boven geldelijk gewin, dat wil zeggen goed 
verzorgde/onderhouden zaken, nieuwe of unieke zaken en uiteraard de wijze van exploitatie. 
Het gesloten inschrijven leent zich hiervoor bij uitstek.  
 
Artikel 7  
Inschrijvingen onder voorbehoud, bijvoorbeeld de toevoeging "mits gemeente Oss, niet 
gegund" worden in beginsel wel geaccepteerd. Bij deze inschrijvingen wordt natuurlijk wel 
geïnformeerd bij de betreffende gemeente of de inschrijver daar uiteindelijk plaats heeft 
gekregen.  
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Artikel 8  
De gemeente Oosterhout werkt met gunningscriteria om een aantrekkelijke kermis te kunnen 
organiseren. Zoals in veel gemeenten worden in Oosterhout ook plaatsen reeds vóór de 
inschrijving onderhands toegewezen. Dit gebeurt bij attractie(s) die zeer aantrekkelijk voor de 
kermis van Oosterhout zijn, bijvoorbeeld nieuwe zaken of zaken die nog nooit in Oosterhout 
hebben gestaan. Ook voor de kermisexploitant kan het onderhands verlenen van een 
standplaats goede uitkomst bieden. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe zaak, zodat 
hij/zij zich tijdig verzekerd weet van een aantal plaatsen.  
 
Voor een aantal zaken wordt in Oosterhout gewerkt met driejarige contracten. Dit komt ten 
goede aan de continuïteit. Het is tevens goed werken met een vaste basis aan exploitanten. 
Dit werkt ondersteunend voor de jaarlijks wisselende exploitanten en ten behoeve van de 
promotieactiviteiten. Jaarlijks wordt er middels de in artikel 4 genoemde advertenties en 
kanalen gecommuniceerd of er kan worden ingeschreven voor driejarige contracten. Het 
contracteren voor driejarige contracten wordt op dezelfde manier vormgegeven als de 
éénjarige contracten.  
 
Bij de toelichting op artikel 6 is reeds aangegeven, dat een plaats niet zonder meer naar de 
hoogste inschrijver behoeft te gaan, omdat kwaliteit voor gaat. In Nederland reist bijvoorbeeld 
een tiental snelheidsmolens. Binnen dit tiental varieert de kwaliteit enorm. Uitsluitend kiezen 
voor de hoogste huursom zou kunnen betekenen, dat een bijzonder fraaie en goed 
onderhouden zaak geen plaats krijgt ten gunste van een zaak die er veel minder attractief 
uitziet (slijtage en minder onderhoud).  
 
Criteria om in aanmerking te komen voor een standplaats zijn: 

 De toegevoegde waarde van de attractie voor de kermis van Oosterhout; 
Is het een attractie die zich onderscheidt van andere? Is de attractie nog niet eerder 
in Oosterhout geweest? Is er sprake van exclusiviteit? 

 De door de exploitant te bevorderen gastvrijheid voor het publiek; 
Worden extra acties, aanvullende activiteiten in het kader van gastvrijheid, vermaak 
of promotie vermeld? 

 De uitstraling van de attractie; 
Op basis van aangeleverd fotomateriaal kan worden beoordeeld of een attractie een 
aantrekkelijke uitstraling heeft. 

 De door de exploitant te initiëren samenwerkingsverband(en) met andere 
stakeholders; 
Heeft de exploitant activiteiten, acties of andere samenwerkingen opgezet die de 
aantrekkelijkheid van de kermis versterken? Denk aan randprogramma, betrokken 
lokale partijen of bijvoorbeeld alcoholpreventie/voorlichting. 

 De hoogte van de geboden huursom. 
De hoogte spreekt voor zich. Bij een gelijke bieding wordt een inschrijving zonder 
exclusiviteit of voorbehoud hoger gewaardeerd dan een bieding waarop dit wel van 
toepassing is.  

 
Het gunningsteam beoordeeld de inschrijvingen op basis van bovenstaande vijf punten en 
maakt een beargumenteerde keuze op basis van de vijf genoemde punten.  
 
Artikel 9  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.  
 
Artikel 10  
Vanzelfsprekend dient er voor toepassing van dit artikel wel duidelijk sprake te zijn van 
overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Naar aanleiding van de zinsnede "naar 
rato van het aantal dagen" zou er bij de financiële afwikkeling rekening mee gehouden 
moeten worden dat de ene dag voor de exploitatie veel belangrijker is dan de andere.  
 
Artikelen 11 t/m 13  
Deze artikelen zijn een uitvloeisel van de praktijk van de afgelopen jaren. De gemeente legt 
zichzelf een zorgplicht op, onder meer ten aanzien van een goed woon- en werkklimaat en de 
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promotie van de kermis. De gemeente zet zich in om het de kermisexploitant en zijn gezin 
tijdens het tijdelijke verblijf in Oosterhout naar de zin te maken. Dit varieert van de ontvangst 
van de exploitanten tot een gevarieerd programma voor de kinderen van de Rijdende School.  
Ten aanzien van de promotie zet de gemeente zich in door middel van personele 
ondersteuning en door het leveren van een financiële bijdrage vanuit de huurinkomsten. De 
laatste jaren is voor de Oosterhoutse kermis € 15.000,- bijgedragen in de promotiekosten.  
 
Artikel 14  
Daar waar de gemeente wettelijke/juridische handvaten heeft, zal gehoor worden gegeven 
aan de wens van de kermisvakbonden om in een periode van vier weken voorafgaande aan 
de kermis bij evenementen geen kermisattracties toe te staan.  
In de praktijk worden organisatoren gewezen op de naderende kermis. Doorgaans wordt in 
goed overleg tussen gemeente en organisator gekozen voor bijvoorbeeld een springkussen in 
plaats van een draaimolen.  
De gemeente zal privaatrechtelijk geen grond in gebruik geven ten behoeve van een circus in 
een periode van 4 weken voorafgaande aan de kermis.  
 
Artikel 15  
Lid 4 is er voor bedoeld om alle zaken tot aan het sluitingsuur open te houden. Dit geldt in het 
bijzonder voor kinderzaken. Ook al hebben deze zaken later op de avond nog maar weinig 
klanten, het sluiten van zo'n zaak betekent een donkere plek, hetgeen afbreuk doet aan de 
aantrekkelijkheid van de overige attracties. 
 
Artikel 16  
De inhoud van dit artikel is duidelijk. Er exploitanten die denken een stuk van het 
kermisterrein te hebben gehuurd, waarna ze met dit gedeelte min of meer vrijelijk kunnen 
handelen; zelfs een andere attractie plaatsen zou dan moeten kunnen. Gunningen worden 
verleend aan een bepaalde persoon voor een concrete attractie (overeenkomstig de 
inschrijving) en op een bepaalde plaats. Afwijking van één van deze drie elementen is niet 
toegestaan, tenzij met toestemming van burgemeester en wethouders.  
 
Artikel 17  
Vanaf woensdag 08.00 (Oosterhout), is het kermisterrein voor het opbouwen van de kermis 
beschikbaar. Dat wil niet zeggen, dat alle attracties ook vanaf die dag kunnen worden 
opgebouwd. Praktijk is, dat met soms met de opbouw van de ene zaak eerder dient te 
worden begonnen De kermiscoördinator van de gemeente Oosterhout geeft aan wie wanneer 
mag opbouwen.  
 
Artikel 18 
De inhoud hiervan spreekt voor zich.  
 
Artikel 19  
De grootste uitdaging van de gemeente doch ook van de exploitanten is het niet komen 
opdagen van een bepaalde zaak. Daarom wordt in dit artikel aangegeven, dat de plaats 
uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de kermis moet zijn ingenomen of althans vóór die tijd moet 
de exploitant zich hebben gemeld bij de kermiscoördinator van de gemeente. Immers de 
situatie kan zich voordoen, dat de betreffende plaats nog niet tijdig mag worden ingenomen 
omdat moet worden gewacht op het gereedkomen van een andere zaak.  
 
Artikel 20  
Wat moet er gebeuren als een kermiszaak groter blijkt te zijn dan bij de inschrijving is 
opgegeven. Voor de hoogte van de huursom speelt afmeting geen rol. Het kan zijn, dat de 
grotere afmetingen in de praktijk niet op problemen stuiten. Maar in het geval de te grote zaak 
de standplaats van andere exploitanten, de doorloop voor het publiek, de brandveiligheid of 
dergelijke in het gedrang brengt dan zal die zaak niet mogen worden opgebouwd c.q. moeten 
worden afgebroken.  
 
In het geval de kermiszaak kleiner blijkt te zijn dan bij inschrijving is opgegeven is dit 
doorgaans in de praktijk minder problematisch. Maar zodra een zaak aanzienlijk afwijkt van 
de inschrijving, dan kan, wegens overtreding van artikel 15, lid 3, de overeenkomst worden 
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ontbonden. Een voorbeeld hiervan is, dat wordt ingeschreven met een Reuzenrad van 50 m 
hoogte, maar de exploitant ter plaatse een veel kleiner rad van 30 m wil opbouwen.  
 
Artikelen 21 t/m 23  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.  
 
Artikel 24  
De exploitant heeft de zorgplicht voor de veiligheid van de inrichting. Sinds enkele jaren geldt 
in Nederland het “Besluit Veiligheid Attracties en Speeltoestellen”. Het is bij dit besluit 
verboden om attracties en speeltoestellen te exploiteren die niet voldoen aan de in het besluit 
opgenomen veiligheidseisen. Attracties moeten met grote regelmaat gekeurd worden, 
waarvoor keuringsbewijzen worden afgegeven. Het toezicht op de naleving van het Besluit en 
op de veiligheid van (kermis)attracties is in handen van de Inspectie 
Gezondheidsbescherming (voorheen Keuringsdienst van Waren).  
 
Uiteraard kunnen bij het opbouwen van of tijdens de kermis gevaarlijke inrichtingen - al dan 
niet tijdelijk - worden gesloten totdat gebreken zijn verholpen. Dergelijke maatregelen kunnen 
krachtens artikel 24 door daartoe bevoegde ambtenaren van gemeente, brandweer of politie 
worden gegeven.  
 
Artikel 25  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.  
 
Artikel 26a t/m o  
Indien de gemeente verkeerde aanwijzingen geeft die door de exploitanten moeten worden 
nageleefd terwijl de naleving daarvan schade veroorzaakt, kan dit tot aansprakelijkheid van 
de gemeente leiden.  
Dit geldt ook wanneer door de gemeente onnodig een gevaarlijke situatie wordt toegelaten of 
niet wordt verboden. Het zal duidelijk zijn dat indien wegen zich niet in goede staat bevinden 
en er schade ontstaat, dit niet op de exploitant kan worden verhaald, tenzij de schade hem op 
enigerlei wijze kan worden verweten. Hetzelfde geldt voor de door de gemeente opgelegde 
route, welke de exploitant moet volgen om bij het kermisterrein te komen, waarbij er wegen 
zijn die niet geschikt zijn voor de salon-,vracht- en pakwagens. Ook dan zal de exploitant niet 
snel aansprakelijk kunnen worden geacht voor ontstane schade, indien hij slechts de hem 
opgedragen route heeft gevolgd.  
 
Artikel 27 
Het is duidelijk, dat de exploitant zich in voldoende mate moet verzekeren voor 
aansprakelijkheid. Bij het inschrijfformulier dient de exploitant een kopie van de geldende 
verzekeringspolis te voegen (zie artikel 5, lid 4, sub e). Ingevolge artikel 15, lid 2, kan – vóór 
het opbouwen - nog inzicht in de verzekeringspolis worden gevraagd.  
Van gemeentewege zal er tevens op worden gelet, dat de aansprakelijkheidsverzekering van 
een exploitant van voldoende hoogte is.  
 
Artikel 28 
De inhoud hiervan spreekt voor zich. 
 
Artikel 29  
Formeel-juridisch is deze wijze van in gebreke stellen alvorens tot schadevergoeding dan wel 
ontbinding wordt overgegaan vereist. Echter aangezien de verhuur voor een zeer korte 
periode plaatsvindt, kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij het niet mogelijk is om 
de wederpartij nog in gebreke te stellen. Het is evenwel het meest zuiver toch zoveel mogelijk 
een ingebrekestelling aan dergelijke acties vooraf te laten gaan, om problemen te voorkomen 
en om in eventuele procedures te kunnen aantonen dat niet zonder meer tot actie is 
overgegaan.  
 
Naleving van bepaalde verplichtingen van de exploitant moet tijdens de gehele duur van de 
kermis bij voortduring gewaarborgd blijven. Dat geldt in ieder geval voor de verplichting zorg 
te dragen voor de veiligheid van de inrichting en voor de verplichting zich te houden aan de 
vaste rit- en entreeprijzen.  
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In beide gevallen zijn de daarbij betrokken belangen niet gediend met een procedure van 
ingebrekestelling, termijnstelling en eventueel ontbinding van de overeenkomst. Het zijn 
immers spoedeisende belangen. Voor wat betreft veiligheid is dit duidelijk. Ten aanzien van 
de vastgestelde rit- en entreeprijzen geldt het algemeen belang van de kermis zelf en van de 
andere exploitanten.  
 
Kern van de Oosterhoutse kermis, en in grote mate de basis van het succes, is de kwaliteit en 
de maximaal vastgestelde rit- en entreeprijzen. Op het moment van constatering van het niet-
naleven van die rit- en entreeprijzen moet daartegen onmiddellijk opgetreden kunnen worden; 
óf door het sluiten van de inrichting óf door het opeisbaar worden van een boete.  
 
Artikel 30  
Het voorleggen van een geschil aan de rechter of aan een arbitragecommissie is natuurlijk 
een ultimum remedium. Eerst zal gezocht worden naar minnelijke oplossingen. Daarbij 
kunnen de kermisvakbonden NKB en/of BOVAK een goede rol vervullen.  
 
Artikel 31  
Het verdient nogmaals vermelding dat de onderhavige voorwaarden geheel privaatrechtelijk 
van aard zijn. Op basis van deze voorwaarden worden overeenkomsten aangegaan tussen 
twee - min of meer gelijkwaardige – privaatrechtelijke partijen 


