Bijlage behorende bij voorwaarden Verhuring standplaatsen
kermis Leiden 1, 2 en 3 oktober 2022
De verhuurvoorwaarden en inschrijfbiljetten zijn te downloaden op
www.3october.nl. Inschrijfbiljetten op aanvraag en nadere informatie bij J.
Boots, mob 06-54741500.
ad. artikel 1 Kermisterrein:
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:

parkeerplaats Schuttersveld (hiervoor worden geen
inschrijvingen ingewacht)

ad. artikel 1 Openingstijden:
zaterdag 1 oktober

14.00 – 02.00 uur

zondag 2 oktober

13.30 – 23.00 uur

maandag 3 oktober

09.00 – 24.00 uur

ad. artikel 3 Op- en afbouwtijden:
Vak 1:
Opbouw: woensdag 28 september 2022 vanaf 10.00 uur. Uitzonderingen:
vermaakzaak (kopplaats) en kinderzaak bij de Valkbrug;
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2022 om 18.00 uur te zijn voltooid.
Vak 2:
Opbouw: vermaakzaken woensdag 28 september 2022 vanaf 10.00 uur.
Oefeningspelen, lange tenten en verkoopzaken en nader te bepalen kleine
zaken donderdag 29 september 2022.
Lammermarkt t/m Nieuwe Mare donderdag 1 oktober 2022 vanaf 10.00
uur.
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2022 om 18.00 uur te zijn voltooid.
Vak 3:

Opbouw: donderdag 29 september 2022 vanaf 10.00 uur vermaak.
Overige zaken en Steenstraat: vrijdag 30 september 2022 vanaf 13.00
uur.
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2022 om 18.00 uur te zijn voltooid
behalve vermaakzaken.
Vak 4:
Opbouw: donderdag 29 september 2022 vanaf 10.00 uur.
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2022 om 18.00 uur te zijn voltooid.
Vak 5a:
Opbouw: vrijdag 30 september 2022 vanaf 10.00 uur.
Afbouw dient dinsdag 4 oktober 2022 om 18.00 uur te zijn voltooid.
In overleg kunnen afwijkende tijden worden vastgesteld met het oog op
de bereikbaarheid voor 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.
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.
Alle terreinen zijn gelegen in het centrum van Leiden en aan maximum
afmetingen gebonden.
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 2022 en
‘Voorwaarden met Bijlage’, waaronder de staanplaatsen voor het Lunapark
2022 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.
Inzenden per post tot uiterlijk woensdag 20 april 2023 te 17.00 uur bij 3
October Vereeniging Leiden, Postbus 32014, 2303 DA LEIDEN en in de
linkerbovenhoek vermelden: Kermis Leiden 2022.

Op de dag van de voorlezing kunnen de inschrijvingen in de zaal tot 21
april 1011 te 11.00 uur worden ingeleverd.
Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van
inschrijvigen per POST NL. Inschrijvingen per fax of E-mail worden niet
geaccepteerd.
Bijzonderheden:
De stroomleverantie zal worden verzorgd door Energy on Tour. Door 3
Oktober zijn de maximaal te berekenen tarieven vastgesteld.
Indien nachtstroom benodigd is worden de aansluitkosten met 25%
verhoogd. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan.
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 31
augustus 2022 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.
Hoeveel bekers moet u bestellen?
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.
Waar moet u rekening mee houden?
- 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

Waar haalt u de glazen?
Op 2 oktober is er een ophaalpunt tussen 10.00 – 12.00 uur. Het
innamepunt is naast de directiekeet Molen de Valk. Hier kunnen de glazen
die €1,00 per stuk statiegeld kosten worden opgehaald.
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 inname punt naast de
directiekeet bij Molen de Valk. Hier ontvangt u ook het statiegeld minus de
€0,07 handelingskosten.
Op het kermisterrein geldt een verbod voor de verkoop van alcohol
houdende dranken. Poffertjeskramen kunnen een ontheffing aanvragen
van de Drank- en Horecawet.
Let op:
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 Attractieen 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.
Plaatsing salonwagens
Vanaf woensdag 28 september 2022 vanaf 10.00 uur. Bij aankomst
melden voor een toegangsbordje en het aanwijzen van de plaats. Uiterlijk
dinsdag 5 oktober 2022 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. 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 transportmaterieel te
parkeren. Er zal door de Gemeente Leiden afdeling Handhaving worden
opgetreden.
Vrachtwagens, aanhangwagens, trucks, opleggers en overig
transportmateriaal moet worden geplaatst op nader aan te wijzen locatie.
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