
 

 

 

 

 

 
 
 
INSCHRIJVEN ZOMERKERMIS  
ZATERDAG 21 TOT EN MET ZONDAG 29 JUNI  2014 
  
 Deze aanvraag opsturen naar de burgemeester van de gemeente Dordrecht, ter attentie van 
Stadsmarkten 

 

U bent op de hoogte en akkoord met de verhuurvoorwaarden van de gemeente Dordrecht. De gemeente 
Dordrecht neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Onder punt 10 staan de bijlagen die u 
meestuurt bij uw inschrijving. 
 

1 Gegevens ondernemer en/of onderneming 

 Achternaam ondernemer ____________________________________________________________ 

Voornamen   ____________________________________________________________ 

Geboortedatum    ____________________________________________________________ 

Adres    ____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  ____________________________________________________________ 

Correspondentieadres  ____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  ____________________________________________________________ 

Telefoonnummer   ____________________________________________________________ 

E-mailadres   ____________________________________________________________ 
 
Lid organisatie (bondsnummer) ____________________________________________________________ 

Inschrijfnummer KvK  ____________________________________________________________ 

 

2 Beschrijving inrichting  
(u geeft aan onder welke categorie uw inrichting valt. Voorbeelden: grootvermaak, kinderzaak, behendigheid, eetzaak,     

kijkzaken, nostalgische zaken of familiezaken) 
 

Benaming inrichting  ____________________________________________________________ 
 
Aard en wijze van het spel ____________________________________________________________ 
 
 

3  Gegevens over de inschrijving 

 
 Inschrijfbedrag   €  ________ , ___  voluit geschreven ______________________________ 
    
 Zonder concurrentie van  ____________________________________________________________ 
 
 
     

 

4 Rit-, deelname- of entreeprijs € ____ , ___ per persoon (bewegende kinderzaken max. € 1,50, overige zaken max. € 2,50) 

 

 
 

 

 

5  Bijdrage aan reclame   €  ________ , ___  voluit geschreven __________________________ 
 

 

 

 
 

Stadsmarkten 

Vriesestraat 30 
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 6  Gegevens de inrichting  Kantzaak / midden op / beide (doorhalen wat niet van toepassing is)  

 

  Afmeting   inclusief: oploopvloeren, zijfronten, dissel, trekhaak, toegangstrappen, e.d.   
  

     cijfers      letters 

  Ronde zaak incl. kassa             op de grond Ø  ________ meter    ___________________________ meter 

 in de kap     Ø  ________ meter    ___________________________ meter 

  hoogte ________meter    ___________________________ meter 

  Rechthoekige zaak incl. kassa lengte (front)     ________ meter     _________________________  meter

   breedte (diep) ________ meter     _________________________  meter

   hoogte (kap) _______ meter     ____________________________  meter 

  Losse kassa   lengte ________ meter     ____________________________  meter 

    breedte ________ meter     ____________________________  meter 

    hoogte ________ meter     ____________________________  meter 

  Uitzwaai tijdens de rit   ________ meter      ____________________________ meter 

 

 7   Situatieschets / plattegrond van de inrichting (schaal 1 : 400, 1 cm is 4 meter van de inrichting)  

  
       Tekening: 
 

 in en uitgangen, oploopvloeren, toegangstrappen   
 uitstekende bewegende delen, dissel en kassa(s)  
 plaats van de achterwand en zijfrontjes 
 maakt u gebruik van rijplaten? 
 zijn er beperkingen bij het plaatsen van de kassa? 

 is er een bepaalde wijze van oprijden / opbouwen? 
 moeten er ramen en/of deuren open kunnen? 
 overige zaken die belangrijk zijn 
 

     

  
 Ruimte voor belangrijk mededelingen 
  
  __________________________________________ 

 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 

 
  __________________________________________ 
  
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
  
 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    

 8 Gegevens over de elektriciteit / woonwagens en/of slaapwagens / vrachtwagens en/of pakwagens 

 
  Stroom voor licht    ____________________ KWh    

  Stroom voor kracht  ____________________ KWh 

  Soort    aantal  lengte   breedte   

    woonwagens en slaapwagens ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________  

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

      

  vrachtwagens en pakwagens ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     ________ ________________ ________________ 

     

 9 Ondertekening aanvrager/ondernemer 

 Heeft u het formulier volledig ingevuld? 

 Naam    ____________________________________________________________ 

 Datum     ____________________________________________________________ 

 Handtekening    ____________________________________________________________ 

 

10 Bijlagen (u stuurt bij deze inschrijving het volgende mee) 

  
 keuring van de inrichting 
 inschrijfbewijs Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar  

 een geldige WA-polis van de verzekering van uw inrichting 
 recente foto en/of compositietekening van de instelling  

     


