Gemeentebestuur Aartselaar
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
tel.: 03 870 16 01, fax: 03 870 16 09
Dexia 091-0000645-92

Kandidatuur standplaats op de openbare kermissen
Voor de inschrijving geldt het reglement betreffende de kermissen. Dit reglement is beschikbaar bij de
dienst lokale economie van de gemeente Aartselaar (of op de website www.aartselaar.be onder de
rubriek werken en ondernemen,ondernemersloket,kermissen standplaats)

1. Gegevens van de uitbater
Handelsnaam:
………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: ………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………
Straat: ………………………………………………… Huisnummer: …………………… Bus: ………….
Postcode: …………………………………………….. Gemeente: ……………………………………………..
E-mail: ………………………………………………… Website: ……………………………………………….
GSM (1): ……………………………………………… Telefoon: ……………………………………………..
GSM (2): ……………………………………………… Fax: …………………………………………………..
Nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: ………………………………….
Ondernemingsnummer: …………………………… of BTW-nummer………………………………………

2. Gegevens van deze attractie
Naam van de attractie of vestiging:
……………………………………………………………………………………………………………….
Aard van de attractie of vestiging (omschrijf):
(bv. Kindermolen, eendjeskraam, frituur, koordjetrek, lunapark, ...)
………………………………………………………………………………………………………………
Kentekenplaat van de attractie en/of het voertuig dat de attractie vervoert: …………………………….
Afmetingen van de attractie
Lengte: …………………….meter

Diepte: …………………….meter

Kassa: …………………meter x ………..meter
(enkel indien een aparte kassa los van de attractie)
Hoogte:

…………………….meter

Oppervlakte nodig voor vlotte werking:
Lengte: …………………….meter

Diepte: …………………….meter

Electriciteitsaansluiting:
Gewenst vermogen: …….. Ampère

3. Kermis waarvoor deze inschrijving bedoeld is (aankruisen wat van toepassing is)






CARNAVALKERMIS
KLEINE KERMIS
GROTE KERMIS periode 1
GROTE KERMIS periode 2

4. Volgende gegevens moeten als kopie worden toegevoegd aan de aanvraag:



Kopie van de identiteitskaart



Kopie van de machtiging (kermisactiviteiten als werkgever of ambulante activiteiten als
werkgever)



Kopie van de verzekeringspolissen inzake:
o Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
o Brandrisico’s



Kopie van de keuringsattesten afgeleverd door een erkend organisme:
o Brandblussers die in de attractie aanwezig zijn
o Elektrische voorziening
o Gasinstallatie

Naargelang de attractie ook nog volgende gegevens als kopie toevoegen:



Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel en de
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid:
o Attest eetwareninspectie

Extra informatie die u ons nog wil meegeven:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:
……………………………………………..

Handtekening:

Gelieve deze formulieren volledig ingevuld en duidelijk leesbaar te versturen naar:
Gemeente Aartselaar – Dienst Lokale Economie
Baron van Ertbornstraat 110
2630 Aartselaar

OPGELET!!! Per kermis en per attractie telkens één formulier gebruiken!!

