
Bijlage behorende bij voorwaarden Verhuring standplaatsen kermis Leiden 1,2 en 3 oktober 2016 
 
De verhuurvoorwaarden en inschrijfbiljetten zijn te downloaden op www.3october.nl. Inschrijfbiljetten 
op aanvraag ook verkrijgbaar via kermisleiden@gmail.com. Nadere informatie bij J. Boots en hiervoor 
afspraak maken via kermisleiden@gmail.com.  
 
Op de dag van de inschrijving zijn aan de zaal inschrijfbiljetten verkrijgbaar vanaf 09.30 uur.  

 
ad. artikel 1 Kermisterrein: 
 
Vak 1: Schuttersveld (mogelijk aangepaste indeling) 
Vak 2: terrein rondom molen “de Valk” en Lammermarkt t/m Nieuwe Mare (nieuwe situatie en ruimte 
ongeveer als in 2015)  
Vak 3: Steenstraat, Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt 
Vak 4: Stationsplein  en Stationsweg t/m Rijnsburgersingel en aansluitend brug en Tweede 

Binnenvestgracht (deels nieuw) / Mogelijkerwijze onstaat in dit gebied eenmalig extra 

kermisruimte. Er zal dan gezocht worden naar een passende invulling.   
Vak 5: parkeerplaats Schuttersveld  
 
ad.  artikel 1 Openingstijden:  
 
zaterdag 1 oktober  13.00 – 02.00 uur 
 
zondag 2 oktober 13.30 – 23.00 uur 
 
maandag 3 oktober 09.00 – 01.00 uur 
 
ad. artikel 3 Op- en afbouwtijden:  
 
Vak 1: Schuttersveld  
 
Opbouw: donderdag 29 september 2016 vanaf 10.00 uur. Uitzonderingen: vermaakzaak (kopplaats) 
en kinderzaak bij de Valkbrug: opbouw: vrijdag 30 september 2016 vanaf 14.00 uur.  
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2016 om 18.00 uur te zijn voltooid.  
 
Vak 2: terrein rondom Molen de Valk en Lammermarkt t/m nieuwe Mare  
 
Opbouw: woensdag 28 september 2016 vanaf 10.00 uur. Oefeningspelen, lange tenten en 
verkoopzaken en nader te bepalen kleine zaken donderdag 29 september 2016 en Lammermarkt t/m 
Nieuwe Mare vrijdag 30 september 2016 vanaf 10.00 uur.  
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2016 om 15.00 uur te zijn voltooid.  
 
Vak 3: Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt en Steenstraat  
 
Opbouw:vermaak woensdag 28 september 2016 vanaf 11.00 uur. Overige zaken en Steenstraat: 
donderdag 29 september 2016 vanaf 13.00 uur.  
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2016 om 12.00 uur te zijn voltooid behalve vermaakzaken.  
 
Vak 4: Stationsplein, Stationsweg t/m Rijnsburgersingel en aansluitend brug en Tweede 
Binnenvestgracht  
 
Opbouw: donderdag 29 september 2016 vanaf 15.00 uur.  
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2016 om 12.00 uur te zijn voltooid.  
 
Vak 5a: parkeerplaats Schuttersveld en Fokkerstraat (indien beschikbaar)  
Opbouw:vrijdag 30 september 2016 vanaf 10.00 uur.  
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2016 om 08.00 uur te zijn voltooid.  
 
Voor alle vakken gelden vastgestelde op- en afbouwtijden. Zie de bijlage bij de verhuurvoorwaarden.In 
overleg kunnen afwijkende tijden worden vastgesteld met het oog op de bereikbaarheid voor 
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bedrijven, omwonenden alsmede aan- en afvoer van materiaalwagen en kranen nodig voor op- en 
afbouw van kermisattractietoestellen. 
 
Voor alle vakken geldt dat tussen 21.00 – 06.00 uur geen werkzaamheden meer verricht mogen 
worden anders dan in overleg.   
 
Alle terreinen zijn gelegen in het centrum van Leiden en aan maximum afmetingen gebonden. 
 
LET OP: vak 2 inschrijven zonder plaatsbepaling en informatie bijvoegen als plattegrond op schaal 
1:200, waarop staan, met correcte maatgeving, aangegeven: juist afmeting van de inrichting, plaats 
van de kassa en de afmeting daarvan en wel of geen achterwand.  
 
Geen inschrijvingen worden ingewacht voor: 
 
vak 2 autoscooter, reuzerad en minizweefmolen; vak 3 wilde muis; vak 4 around the world, mini-
zweefmolen, wafelkraam en schiettent en vak 5 trampoline.  
 
Een kleine nostalgische kermis wordt op het Pieterskerkplein gehouden. Hiervoor kan niet worden 
ingeschreven.  

 
ad. artikel 2 Inschrijving  

 
Inschrijving dient te geschieden op model-inschrijfbiljetten en onder de ‘Voorwaarden met Bijlage, 
waaronder de staanplaatsen voor het lunapark 2016 worden verhuurd’. Bij iedere inschrijving bijsluiten 
25% van de huursom uitsluitend bankopdrachten t.n.v. de stichting 3 October Viering, afd lunapark, 
Leiden of door tijdige overschrijving of storting op rekening 67.87.15.335. Alle gunningen worden 
verhoogd met € 100,00 exclusief b.t.w. voor diverse kosten. 
 
De voorwaarden en inschrijfbiljetten zijn te downloaden op www.3october.nl. Op de dag van de 
inschrijving zijn aan de zaal inschrijfbiljetten verkrijgbaar vanaf  09.30 uur 
 
Inzenden tot uiterlijk woensdag 16 maart 2016 te 17.00 uur bij 3 October Vereeniging Leiden, Postbus 
32014, 2303 DA LEIDEN en in de linkerbovenhoek vermelden: Kermis Leiden 2016. Vanaf 09.30 uur 
tot het begin van de voorlezing van de inschrijvingen op donderdag 17 maart 2016 in de zaal in Hotel 
“Het Haagsche Schouw”, Haagsche Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.  
Inschrijvingen welke telefonisch, fax of per e-mail zijn gedaan kunnen terzijde worden gelegd, doch 
moeten in elk geval worden gevolgd door het origineel voor vrijdag 18 maart 2016 te 17.00 uur.   

 
ad. artikel 6 Exploitatie 
 
Aan dit artikel wordt toegevoegd: lid 9: Het is vergunninghouders niet toegestaan om reclame uitingen,  
in welke vorm dan ook op, in of aan hun attractie toe te voegen, tenzij dit is in overeenstemming met 
gemaakte afspraken met de ‘3 October Vereeniging’.  

 
ad. artikel 10 Salon- en pakwagens:  

 
Salon- en pakwagens zullen worden geplaatst op een nog nader aan te wijzen terrein. Hierover 
ontvangen gunninghouders t.z.t. bericht. Beheerder is de heer B. (Ben) Jonker. Oprijden vanaf 
zaterdag 24 september 2016 vanaf 09.00 uur. Bij aankomst melden voor een toegangsbordje en het 
aanwijzen van de plaats. Uiterlijk dinsdag 4 oktober 2016 te 18.00 uur moeten alle wagens en 
materialen zijn verwijderd.  
 
Op het terrein zijn afvalcontainers voor huishoudelijk afval aanwezig, alsmede meerdere 
aansluitpunten voor drinkwater. Er dient gebruik gemaakt te worden van het tijdelijke 
afvalwatersysteem. Aansluiting op het elektriciteitsnet is verplicht.  Verwacht wordt dat de beschikbaar 
gestelde ruimte schoon wordt achtergelaten.  
 
Voor plaatsing vrachtwagens, aanhangwagens, trucks, opleggers en overig transportmateriaal geldt 
dat hiervoor nadere informatie aan gunninghouders wordt toegezonden. Het is ten strengste verboden 
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elders in de Gemeente transportmaterieel te parkeren. Er zal door de Gemeente Leiden handhavend 
worden opgetreden.  
 
Men dient de aanwijzingen van de aanwezige toezichthouder op te volgen. .    
 
Ad. artikel 12 Elektrische installatie  
 
De stroomleverantie zal worden verzorgd door Energy on Tour. Door 3 Oktober zijn de maximaal te 
berekenen tarieven vastgesteld. Zie download aansluittarieven viering 2016. Indien nachtstroom 
benodigd is worden de aansluitkosten met 25% verhoogd. Het gebruik van eigen aggregaten is niet 
toegestaan.  
 
Ad artikel 13 Bijzonderheden  
 
De mogelijkheid bestaat dat andere kermissen in de gemeente worden gehouden, doch niet kort voor 
of tijdens de periode 1 tot en met 3 oktober 2016.  
 
Net als voorgaande jaren vindt voorafgaande aan de opening van de kermis een in gebruik name 
inspectie plaats.   
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