3 Oktober Feesten Leiden 2020
De traditionele Ontzetkermis wordt gehouden op:

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020
13.30 – 02.00 uur en

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020
09.00 - 01.00 uur
De voorlezing van ontvangen inschrijvingen vindt plaats op donderdag 19 maart 2020 om 11.00 uur
in één van de zalen van Hotel ”Het Haagsche Schouw”, Haagsche Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.

Kermislocaties:

De tarieven van Energy-on-tour zijn vermeld op www.3october.nl. Het gebruik van
eigen aggregaten is niet toegestaan.

INSCHRIJVING ONTZETKERMIS 2020

Inschrijving dient te geschieden op model inschrijfbiljetten.
Van toepassing zijn de ‘Voorwaarden met Bijlage’, waaronder de staanplaatsen
voor het Lunapark 2020 worden verhuurd.
Bij iedere inschrijving bijsluiten 25% van de huursom uitsluitend bankopdrachten
t.n.v. de stichting 3 Oktoberviering, afdeling Lunapark Leiden of door tijdige overschrijving of storting op rekening
NL21 INGB 0678 7153 35. Alle gunningen worden verhoogd met € 100,00 exclusief btw voor diverse kosten.
De inschrijfbiljetten en voorwaarden met bijlage en vakverdeling zijn te downloaden op www.3october.nl Op de dag van de inschrijving in de zaal inschrijfbiljetten
vanaf 10.00 uur.
Het inzenden van de inschrijfbiljetten is mogelijk tot uiterlijk woensdag 18 maart
2020 tot 17.00 uur bij 3 October Vereeniging Leiden, Postbus 32014, 2303 DA
LEIDEN en in de linkerbovenhoek vermelden: Kermis Leiden 2020.
Inleveren vanaf 10.00 uur tot het begin van de voorlezing van de inschrijvingen op
donderdag 19 maart 2020 in de zaal in Hotel “Het Haagsche Schouw”, Haagsche
Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.
Inschrijvingen per fax of e-mail worden niet geaccepteerd.

BIJZONDERHEDEN:

Vak 1: Schuttersveld
Vak 2: Terrein rondom molen “de Valk” en Lammermarkt t/m Nieuwe Mare
Vak 3: Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt, Steenstraat en Blauwpoortsbrug
Vak 4: 	Stationsplein en Stationsweg t/m Rijnsburgersingel en de brug over de
Rijnsburgersingel, Steenstraat met aansluitend Tweede Binnenvestgracht
Vak 5: De parkeerplaats Schuttersveld (hiervoor worden geen inschrijvingen ingewacht)
Daar, waar zich op het beschikbaar gestelde terrein zodanige niveauverschillen
voordoen, dat hout voor het maken van vlonders op oploopvloeren nodig is, dient
de exploitant hier zelf voor zorg te dragen. De kosten hiervan komen voor rekening
van de exploitant.
Op- en afbouwtijden zijn opgenomen in de Bijlage behorende bij de
Verhuurvoorwaarden.
Alle terreinen zijn gelegen in het centrum van Leiden en van toepassing zijn vastgestelde op- en afbouwtijden. In overleg kunnen afwijkende tijden worden vastgesteld met het oog op bereikbaarheid voor bedrijven en omwonenden.
Voor alle vakken geld dat niet verwezen kan worden naar aantal en soort van de
geplaatste inrichtingen of standplaatsen in voorgaande jaren.. Er wordt gestreefd
naar een evenwichtige verdeling van de attracties over de verschillende terreinen.
Dit kan betekenen dat de hoogte van de inschrijfsom niet alleen bepalend is voor
gunning. Hetzelfde geldt ook voor nieuwe attracties.
Geen inschrijvingen worden verwacht voor:
vak 2 Reuzenrad, Around the World, booster Airborn en minizweefmolen;
vak 3 wilde muis;
vak 4 mini-zweefmolen, wafelkraam en schiettent;
vak 5 trampoline.
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ELEKTROTECHNISCHE VERZORGING

Een kleine nostalgische kermis wordt op het Pieterskerkplein gehouden. Hiervoor
kan niet worden ingeschreven.

PLAATSING SALON- EN PAKWAGENS:

Salon- en pakwagens zullen worden geplaatst op een nader aan te wijzen terrein.
Hierover ontvangen gunninghouders t.z.t. bericht.
Oprijden is toegestaan vanaf zondag 27 september 2020 vanaf 10.00 uur. Bij aankomst melden voor een toegangsbordje en het aanwijzen van de plaats. Uiterlijk
zondag 4 oktober 2020 om 18.00 uur moeten alle wagens en materialen zijn
verwijderd. Op het terrein zijn afvalcontainers voor huishoudelijk afval aanwezig,
alsmede meerdere aansluitpunten voor drinkwater en elektriciteit. Er dient gebruik
gemaakt te worden van het (tijdelijke) afvalwatersysteem. Verwacht wordt dat de
beschikbaar gestelde ruimte schoon wordt achtergelaten. De aanwijzingen van de
beheerder, de heer B. (Ben) Jonker, tel 06-53157637, dienen te worden opgevolgd.
Het is ten strengste verboden elders in de Gemeente Leiden transport materiaal te
parkeren. Er zal door de Gemeente Leiden afdeling Handhaving worden opgetreden. Vrachtwagens, aanhangwagens, trucks, opleggers en overig transportmateriaal moeten worden geplaatst op een nader aan te wijzen locatie.
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De huursom wordt belast met 21% BTW. De mogelijkheid bestaat dat in de
gemeente andere kermissen, behoudens de nostalgische kermis, worden gehouden, doch niet kort voor of tijdens de ‘3 Oktoberfeesten’. De totale huursom minus
het reeds betaalde gedeelte dient uiterlijk 1 augustus 2020 te zijn voldaan.

Verder aandacht voor het volgende onder verwijzing naar de bijlage
van de verhuurvoorwaarden:
ECOGLAZEN

Tijdens de viering van Leidens Ontzet heeft de gemeente Leiden besloten om te
werken met statiegeldglazen. Dit houdt in dat alle frisdranken, dus ook blik en pet
flesje, moeten worden uitgeschonken in herbruikbare glazen.
De gemeente Leiden heeft samen met de werkgroep Leids Glas één systeem
ontwikkeld, waarmee alle standplaatshouders en horeca gaan werken. Alle glazen
zijn dus overal te verkrijgen en ook overal weer in te leveren.

Hoe werkt het systeem?

Wanneer een bezoeker een drankje komt bestellen dan wordt het drankje plus 1
euro statiegeld in rekening gebracht. De bezoeker kan zijn statiegeldglas terugbrengen en krijgt een nieuw glas. De bezoeker bij het inleveren van het glas zijn
statiegeld weer retour.

Waar haalt u de glazen?

Op 2 oktober is er een ophaalpunt tussen 10.00 – 12.00 uur. Het uitgavepunt is
naast de directiekeet bij Molen de Valk. U haalt hier de glazen die € 1 per stuk
statiegeld kosten.

Waar brengt u de glazen na afloop van het evenement?

U verzamelt alle glazen tijdens het evenement.
Op 3 oktober tussen 00.00 – 02.00 uur en op 4 oktober tussen 9.00 – 11.00 uur
kunt u de glazen inleveren bij het innamepunt naast de directiekeet bij Molen de
Valk. Hier ontvangt u ook het statiegeld minus de € 0,07 handelingskosten.

Rekenvoorbeeld

U haalt 100 glazen bij het uitgavepunt. U betaald hier dus € 100.
U verkoopt 50 drankjes. U ontvangt hierop € 50 statiegeld.
U brengt 50 glazen terug naar het innamepunt. U ontvangt € 50 minus 50 x 0,07
= € 3,50 handelingskosten = € 46,50.
Per saldo zijn uw kosten dus altijd maar 0,07 euro per glas.
Indien het gemeentebestuur van Leiden aanvullende maatregelen treft in het kader
van de duurzaamheid, dient de exploitanten hieraan medewerking te verlenen.
Op het kermisterrein geldt een verbod voor de verkoop van alcohol houdende
dranken. Poffertjeskramen kunnen een ontheffing aanvragen van de Drank- en
Horecawet.
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’.
Het is niet toegestaan horoscoop- en liefdesautomaten, boksballen, krachtmeters
e.d. in, bij of naast de inrichting te plaatsen. Eveneens geldt
een verbod voor rookmachines/nevelapparaten en andere sfeerverhogers.
Hinderlijk geluid/verlichting, kan worden verboden. Bij gebruik van schijnwerpers
dient met de bewoners van woningen /appartementen in de omgeving van de
kermis rekening te worden gehouden.
Het is verboden speelgoedpistooltjes/nepwapens e.d. als prijs te verstrekken of
te verkopen en ook niet zichtbaar te laten zijn. Bij overtreding wordt gehandhaafd
met mogelijke sluiting tot gevolg.
Bij alle attracties dient een brandblusser en een bedrijfsverbandtrommel aanwezig
te zijn.
Inschrijvers met attracties vallende onder het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen dienen het RAS-nummer te vermelden op het inschrijfbiljet en
een recente kopie van het Certificaat van goedkeuring bij te voegen of per e-mail
toe te zenden op straffe van ongeldigheid van de inschrijving. De ingebruikname
inspectie zal voorafgaande aan de openstelling plaatsvinden.
In aansluiting op het Lunapark wordt door de gemeente Leiden een feestelijke warenmarkt georganiseerd, waarvan de omvang en locatie kan afwijken van
voorgaande jaren. Inschrijvers met name in de sector verkoop dienen hiermede
rekening te houden.

Het aantal te bestellen bekers hangt af van de verwachte drankverkoop. Houd hierbij
aan dat u evenveel besteld als het aantal consumpties dat u normaliter zou bestellen.

LET OP!!!!!!
HET GEBRUIK VAN OUDE INSCHRIJFBILJETTEN IS NIET MEER MOGELIJK!
DOWNLOAD DE NIEUWE INSCHRIJFBILJETTEN OP: www.3october.nl

Waar moet u rekening mee houden?

Voor informatie kan contact worden opgenomen met J. Boots, Oudegracht 188,
1811 CP ALKMAAR, e-mail kermis@3october.nl

Hoeveel bekers moet u bestellen?

Extra ruimte achter de kraam
Inzamelingsysteem voor de bekers (kokers of kratten)
Afgesloten opslag; de bekers vertegenwoordigen waarde
De gemeente Leiden brengt € 0,07 per glas in rekening voor handelingskosten
Briefing voor personeel
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