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De traditionele Ontzetkermis wordt gehouden op:

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 14.00 uur tot 02.00 uur 

ZONDAG 2 OKTOBER 2022 13.30 uur tot 23.00 uur 

MAANDAG 3 OKTOBER 2022 09.00 uur tot 24.00 uur

Het bestuur van de Stichting 3 Octoberviering verzorgt de voorlezing van de ontvangen 
inschrijvingen voor standplaatsen op de kermis 2022. Dit zal plaatsvinden op donderdag 
21 april 2022 om 11:00 uur in één van de zalen van Hotel ”Het Haagsche Schouw”, 
Haagsche Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN. 

Kermisterreinen: 
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)

3 October Feesten Leiden 2022

Voor alle vakken geldt 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.
Alle terreinen zijn gelegen in het centrum van Leiden en zijn gebonden 
aan maximum afmetingen.

Van toepassing zijn vastgestelde op- en afbouwtijden. In overleg kun-
nen afwijkende tijden worden vastgesteld met het oog op de bereik-
baarheid van bedrijven en omwonenden. 

Geen inschrijvingen worden ingewacht voor:
Vak 2:  Reuzenrad, Around the World, Funhouse en booster Airborn
Vak 3: Wilde Muis
Vak 4: mini-zweefmolen, wafelkraam en schiettent
Vak 5: trampoline 

Een kleine nostalgische kermis wordt op het Pieterskerkplein gehou-
den.  Hiervoor kan niet worden ingeschreven. 

PLAATSING SALON- EN PAKWAGENS:
Salon- en pakwagens zullen worden geplaatst op een nader aan te wij-
zen terrein. Hierover ontvangen gunninghouders t.z.t. bericht. 
Oprijden is toegestaan vanaf woensdag 28 september 2022 vanaf 10.00 
uur. Bij aankomst melden voor een toegangsbordje en het aanwijzen 
van de plaats. Uiterlijk dinsdag 4 oktober 2022 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) afvalwatersys-
teem. 
Verwacht wordt dat de beschikbaar gestelde ruimte schoon wordt ach-
tergelaten. 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 trans-
port materieel te parkeren. Er zal door de Gemeente Leiden afde-
ling Handhaving worden opgetreden. Vrachtwagens, aanhangwa-
gens, trucks, opleggers en overig transportmateriaal moeten worden 
geplaatst op een nader aan te wijzen locatie. De aanwijzingen van de 
beheerder, de heer B. (Ben) Jonker, tel 06-53157637, dienen te worden 
opgevolgd.  

INSCHRIJVING LUNAPARK 2022
Inschrijving dient te geschieden op model inschrijfbiljet 2022 en onder 
‘Voorwaarden 2022 met Bijlage’, waaronder de staanplaatsen voor het 
Lunapark 2022 worden verhuurd. 
Bij iedere inschrijving 25% van de huursom bijsluiten. Betalingen 
kunnen uitsluitend digitaal worden uitgevoerd naar rekeningnum-
mer: NL21INGB 0678715335 t.n.v. stichting 3 Oktoberviering, afdeling 
Lunapark Leiden. 

NB Alle gunningen worden verhoogd met € 100,00 exclusief btw voor 
diverse kosten.

De inschrijfbiljetten en voorwaarden zijn te downloaden op 
www.3october.nl Op de dag van de inschrijving zijn in de zaal inschrijf-
biljetten vanaf 10.00 uur verkrijgbaar. 

INSCHRIJVINGEN PER POST
Uw inschrijfbiljet kunt u richten aan: 3 October Vereeniging Leiden, 
Postbus 32014, 2303 DA LEIDEN en in de linkerbovenhoek vermelden: 
Kermis Leiden 2022. Het inschrijfbiljet dient uiterlijk woensdag 20 april 
2022 door ons ontvangen te zijn. Inschrijver is zelf verantwoordelijk 
voor het tijdig verzenden van inschrijvingen per post.

INSCHRIJVINGEN FYSIEK
Inleveren van papieren inschrijfbiljetten is mogelijk vanaf 10.00 uur 
tot het begin van de voorlezing van de inschrijvingen op donderdag 
21 april 2022 in de zaal in Hotel “Het Haagsche Schouw”, Haagsche 
Schouwweg 14, 2332 KG LEIDEN.

INSCHRIJVINGEN PER E-MAIL
Uw digitale inschrijving kunt u sturen naar: kermis@3october.nl 
Inschrijven is mogelijk tot en met uiterlijk tot 20 april 2022 tot 13.00 uur. 

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

BIJZONDERHEDEN:
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 
september 2022 te zijn voldaan.

VERDER AANDACHT VOOR HET VOLGENDE ONDER VERWIJZING NAAR 
DE VERHUURVOORWAARDEN:
Het is niet toegestaan horoscoop- en liefdesautomaten, boksballen, 
krachtmeters e.d. in, bij of naast de inrichting te plaatsen.

Op het kermisterrein geldt een verbod voor de verkoop van alcohol 
houdende dranken. Poffertjeskramen kunnen een ontheffing aanvra-
gen van de Drank- en Horecawet.

STATIEGELD GLAZEN
Tijdens de viering van Leidens Ontzet heeft de gemeente Leiden 
besloten om te werken met statiegeld glazen. Dit houdt in dat alle 
frisdranken, dus ook blikjes en petflesjes, moeten worden uitgeschon-
ken in herbruikbare glazen. De gemeente Leiden heeft samen met de 
werkgroep Leids Glas één systeem ontwikkeld, waarmee alle stand-
plaatshouders en horeca gaan werken. Alle glazen zijn dus overal in 
te leveren. 

Er is een inname/afgifte loket ingericht nabij Molen de Valk (vak 2).
U bepaalt zelf hoeveel bekers/glazen u in voorraad wilt hebben. U 
betaald hiervoor 1 euro borg per beker/glas in contanten. Er worden 
geen bekers/glazen op rekening meegegeven. U kunt de bekers/glazen 
op onderstaande specifieke tijden ophalen/omwisselen/inleveren:

Vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 21.00 tot 22.00 uur
Zondag van 12.00 tot 14.00 uur
Maandag van 09.00 tot 10.00 en van 22.00 tot 01.00 uur

Wanneer een bezoeker een drankje komt bestellen dan wordt het 
drankje plus 1 euro statiegeld in rekening gebracht. De bezoeker kan 
zijn statiegeldbeker terugbrengen en krijgt het statiegeld van 1 euro 
dan weer retour. De exploitant heeft dus of de beker/glas in bezit of 
1 euro aan statiegeld. Gebruikte glazen kunnen door de exploitant 
ingeleverd/omgewisseld worden bij het innamepunt. De exploitant ont-
vangt het betaalde statiegeld minus € 0.07 handelingskosten retour.   

Niet toegestaan zijn rookmachines/nevelapparaten en andere sfeerver-
hogers. Hinderlijk geluid/verlichting, kan worden verboden. Bij gebruik 
van schijnwerpers dient met de bewoners van woningen /appartemen-
ten in de omgeving van de kermis rekening te worden gehouden.

NIET TOEGESTAAN 
Het is verboden speelgoedpistooltjes/nepwapens e.d. als prijs te ver-
strekken of te verkopen en ook niet zichtbaar te laten zijn. Bij overtre-
ding wordt gehandhaafd met mogelijke sluiting tot gevolg.

Bij alle attracties dient een brandblusser en een bedrijfsverbandtrom-
mel 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 goedkeu-
ring bij te voegen of per e-mail toe te zenden op straffe van ongeldig-
heid 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. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met J. Boots, 
Oudegracht 188, 1811 CP ALKMAAR. 


