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Bijlage I - Lijst van de kermissen die op het openbare domein worden georganiseerd door de Stad Brussel
Naam
Kermis van
Brussel/Zuidfoor

Lentekermis van Laken

Plaats

Datum

middenberm van de Zuidlaan, tussen Ze start de dag vóór de zondag die volgt op 13
de Hallepoort en de Anderlechtpoort juli, op het uur dat wordt vastgelegd door het
college, tot en met de vijfde zondag die erop
volgt. De Zuidfoor sluit op 15 augustus
(Hemelvaart), wanneer deze feestdag na die
vijfde zondag valt. Het college kan de kermis
met twee weken verlengen.
Emile Bockstaelplein, Strijderssquare Ze start de vrijdag vóór Pasen, op het uur dat
wordt vastgelegd door het college, tot en met
de derde zondag die erop volgt.

Bijlage
III

IV

Zomerkermis van Laken

Emile Bockstaelplein, Strijderssquare

Deze start op de dinsdag na de laatste dag van
de Zuidfoor, tot en met de vijfde woensdag
die erop volgt.

V

Kermis van Neder-OverHeembeek

Peter Benoîtplein

Het college legt de data van de kermis van
Neder-Over-Heembeek vast volgens de lokale
kalender, en die van de wijkkermissen en
gelijkgestelden volgens de lokale traditie.

VI
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Bijlage II - Lijst van de categorieën van bedrijven die deelnemen aan de
kermissen van de Stad Brussel.
Categorie

Bedrijf

Definitie
Een soort sandwich, bestaande uit een langwerpig
broodje (vaak krokant) met een gebakken worst. De
worst is een Frankfurter worst of een Weense worst.
Hij wordt geserveerd met allerlei ingrediënten en
zeer gevarieerde specerijen zoals mosterd, ketchup,
relish, uien en allerlei soorten sauzen. De worst kan
worden gebakken op een bakplaat op gas of
elektriciteit, of au bain-marie.
Vlees gegrild boven een houtvuur
Vers fruit omhuld met suiker of chocolade,
suikerspin, popcorn,
fijne reepjes gemarineerd vlees, geserveerd in een
plat, rond broodje
Ambachtelijk ijs onderscheidt zich van zogenaamd
'industrieel' ijs, doordat het geen smaakversterkers,
kunstmatige aroma's, kleurstoffen of
bewaarmiddelen bevat.
Allerlei gesuikerde producten die op
kamertemperatuur worden verkocht, voor
onmiddellijke consumptie en voorverpakt, hun
bewaartijd bij kamertemperatuur moet meer dan
acht dagen bedragen.
Elke restauratie met bediening aan tafel. Dit salon
moet verplicht uitgerust zijn met toiletten voor de
klanten.
Allerlei gesuikerde producten, wekend in een
vloeistof op basis van suiker, of ondergedompeld in
frituurvet of kokend water, of gebakken in een ijzer,
warm verkocht in individuele porties voor
onmiddellijke consumptie.
Allerlei producten bereid op basis van tarwemeel,
gezouten en gesuikerd, ondergedompeld in kokend
water, en warm verkocht in individuele porties en
voor onmiddellijke consumptie,
Stukken fruit die afzonderlijk worden verkocht, of
gemixt tot een vruchtensap, zonder alcohol
Een cocktailbar waar de klanten hun drankje kunnen
nuttigen op een terras.
Allerlei gezouten en gesuikerde producten,
ondergedompeld in frituurvet of kokend water, en
warm verkocht in individuele porties voor
onmiddellijke consumptie, of om mee te nemen

Hotdogs

Grillade
Suikerspin
Pitta

Ambachtelijk ijs

Nougat snoepgoed
Horeca
Eetsalon

Churros/oliebollen/wafels

Pastahuisje

Exotisch fruit
Terras

Eethuisje (frietkramen)
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Speelautomaten waarbij de gebruiker achter een
console zit en vanop afstand (bijv. met een joystick)
een dolly verplaatst om voorwerpen te grijpen.
Speelautomaten met jetons waarbij een bewegende
arm geleidelijk voorwerpen duwt naar een voor de
Bulldozer (schuifspel)
speler toegankelijke opening.
Kansspelautomaten die zonder toezicht worden
Speelautomaten
gebruikt door het inwerpen van jetons of munten
Geheel van speelautomaten, computerspelen,
krachtspelen, videospelen, grijpspelen, een
Lunapark
mengeling van grijpers en bulldozers (schuifspelen)
gegroepeerd op één plaats.
De attractie bestaat uit een verticaal wiel dat rond
Reuzenrad
een horizontale as draait en is uitgerust met gondels
waar de passagiers plaatsnemen.
Grote carrousels (min. 15 m
De attractie draait rond een verticale as, en de
diameter)
zitplaatsen raken de grond bij stilstand
De attractie draait rond verschillende assen, en de
Grote mechanische attractie
zitplaatsen raken de grond niet bij stilstand
Autoscooters van min. 25 à 30 Attractie met zitplaatsen op eenrichtingsrails, voor
m
volwassenen
Parcours met wagentjes of te voet langs een donker
Spooktrein, spookkasteel
circuit, waar spookachtige figuren allerlei emoties
oproepen.
Draaiende ton waarin de bezoekers tegen de wanden
Rotor
worden gedrukt.
Paardenmolen met een
De attractie draait rond een verticale as, met
diameter van 12 à 14 m
paarden als stoel
De attractie draait rond een verticale as, enkel voor
Paardenmolen voor kinderen
kinderen (kleine auto's, fietsen, motorfietsen,
met een diameter van 8 m
vliegtuigen, karretjes, ...).
Attractie bestaat uit een reeks gondels met eigen
Overdekte carrousel
aandrijving, die een opgelegde route volgen (bijv.
op rails) overdekt of in de openlucht.
Grijpers

Casino

Grote attracties

Carrousel

Kinderattractie

Vliegtuigcarrousel

Attractie bestaat uit een reeks gondels die in een
cirkel rond een verticale centrale as draaien. De
gondels kunnen opwaarts en neerwaarts bewegen.

Railway voor de kinderen

Attractie bestaat uit een reeks gondels met eigen
aandrijving, niet-gemotoriseerd, die een opgelegde
route volgen (bijv. op rails). Zijn structuur is volledig
open en in openlucht.

Miniscooter

Attractie bestaat uit een reeks gondels met eigen
aandrijving die vrij circuleren op een gesloten baan.

Autodroom voor kinderen

Attractie bestaat uit een reeks gondels met eigen
aandrijving, die een opgelegde route volgen (bijv. op
rails) overdekt of in de openlucht

Visspel / eendjes vissen

Reeks spelletjes waarbij de deelnemer voorwerpen
grijpt met een hengel of een stijf hulpmiddel.
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Waterball
Trampoline
Andere kinderattracties

Parcours

Cakewalk / lachpaleis
(lachdoos)

Touwtjetrek
Zakkenspel
Basketgame
Behendigheidsspel Ringenspel
Werpspel
Blikwerpen
Ballenspel

Paardentoto

Kansspel
Loterij

Schieten
Schieten
Schieten - karabijn of pistool
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Doorzichtige ballen drijvend op het water waar een
kind volledig in kan
Soepel oppervlak, op een bepaalde hoogte
opgespannen, waarop sprongen worden uitgevoerd.
Bedrijven die tot geen enkele van de hierboven
opgesomde subcategorieën behoren (klein rad,
schommels, enz).
Een parcours dat te voet wordt afgelegd, rechtop —
behalve wanneer roetjsbanen worden gebruikt — en
tegen het tempo van de bezoeker.
Op twee tot vier verdiepingen komen de passanten
langs een opeenvolging van plezierige en
destabiliserende toestellen, zoals bewegende
trappen, rolmatten, roetsjbanen, draaiende vaten,
hangbruggen, draaiende platformen op de grond en
allerlei verrassingseffecten (lichtspelen, rook,
windtunnel...). Het parcours kan in het donker
worden afgelegd.
Een spel met touwen waarbij zoveel mogelijk punten
moeten worden getrokken.
Met een vishengel vist de speler een zak waarin een
cadeau zit.
Een speler krijgt basketballen en probeert zoveel
mogelijk ballen in een korf te gooien.
Een speler werpt ringen achter elkaar in de richting
van het doelwit. Er worden punten gescoord
wanneer de ring rond het stokje valt.
Met voorwerpen gooien om andere voorwerpen
omver te gooien.
Dit spel bestaat erin om met een bal een stapel
blikjes omver te gooien.
Het spel bestaat uit het richten van een bal of een
ander projectiel op een voorwerp
Een spel waarbij een bal in ronde gaten moet worden
gegooid om een paard te doen vooruitgaan. De
eerste speler die erin slaagt om de eindmeet te
bereiken met zijn paard, wint het spel.
De kermisuitbater verzamelt hier en daar prijzen en
verkoopt tickets die winnend of verliezend zijn.
Afhankelijk van het type tombola dat wordt
georganiseerd, kunnen deze tickets worden
getrokken tijdens een loting, ofwel komt het
winnende lot tevoorschijn wanneer de kraslaag
wordt weggekrabd.
Reeks spelletjes waarbij de deelnemer met een
hulpmiddel projectielen in de richting van een
doelwit schiet.
Reeks spelletjes waarbij de deelnemer met een
karabijn of pistool projectielen afvuurt in de richting
van een doelwit.

Boogschieten is een attractie waarbij precisie en
concentratie vereist is om de pijl in het midden van
een doelwit te schieten met een boog.
Slede met lange metalen ijzers van een schuine
helling waarop men zich laat glijden.
Het Spiegelpaleis, of Spiegeldoolhof, is een attractie
in de vorm van een doolhof, met tussenwanden van
glas of muren bedekt met eventueel (concaaf of
convex) vervormende spiegels waarin men elk gevoel
voor oriëntatie en elk herkenningspunt verliest.
Cinema-D verwijst naar een type conventionele 3Dcinema (Hoogte + Breedte + Diepte) waaraan een
waaraan andere soorten zintuiglijke ervaringen zijn
toegevoegd.
Een boksbal met een krachtmeter waarmee de kracht
van de vuistslag kan worden gemeten.
Foto cabine
Het maken van gepersonaliseerde platen, volgens de
wensen van de klant.

Boogschieten
Roetsjbaan

Spiegeldoolhof

Varia
Cinema, 3D, 5D, 7D

Boksbal
Photobooth
Funny plates
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Bijlage III - Organisatie van de kermis van Brussel/'Zuidfoor'
Hoofdstuk 1:

Beschrijving van de kermis

§1. Plaats en data van de kermis:
De kermis van Brussel vindt plaats op de middenberm van de Zuidlaan, tussen de Hallepoort
en de Anderlechtpoort
De kermis van Brussel opent op de dag vóór de zondag die volgt op 13 juli, op het uur dat
wordt vastgelegd door het college, tot en met de vijfde zondag die erop volgt. De Zuidfoor
sluit op 15 augustus (Hemelvaart), wanneer deze feestdag na die vijfde zondag valt. Het
college kan de kermis met twee weken verlengen.
§2. Te koop aangeboden producten en activiteiten:
Kermis met een gevarieerd aanbod van bedrijven. De verdeling van de bedrijven op de kermis
kan worden geraadpleegd in hoofdstuk 4 van deze bijlage.
§3. Aantal standplaatsen:
Het aantal standplaatsen op het kermisterrein is vastgelegd op 132.
Het maximumaantal standplaatsen dat aan eenzelfde kermisuitbater wordt toegekend, is
vastgelegd op 4.

Hoofdstuk 2:

Chronologie van de kermis

§1. De kermisuitbater is gemachtigd om zich te installeren vanaf vrijdag 21.00 uur, een week vóór de dag
van de opening.

§2. Het is verboden om voertuigen te parkeren op het kermisterrein tijdens de volledige duur van de
kermis. Enkel voor leveringen zijn voertuigen toegestaan tot 11.00 uur.

§3. Gedurende de hele kermis kunnen de horeca-attracties vanaf 11 uur open, maar zonder muziek. De
andere attracties mogen vanaf 13 uur open, met muziek.

§4. Alle attracties moeten om 15.00 uur opengaan (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens de week en om
14.00 uur (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens weekenden en op feestdagen.

§5. Bij een hittegolf of slecht weer kan het College de openingsuren aanpassen.
§6. Tijdens de week moeten attracties om middernacht sluiten. In het weekend of op de dag voor een
feestdag mogen attracties open blijven tot 01.00 uur.

§7. De standplaats moet ontruimd zijn op de woensdag die volgt op de afsluitingsdatum. In geval van te
laat vertrek kunnen sancties voorzien in het reglement worden opgelegd.
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Hoofdstuk 3:

Plan van de kermis
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Hoofdstuk 4:
retributie
Standplaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lijst van de standplaatsen met specialisatie en bedrag van de

(Categorie) Attractie
(allerlei) Roetsjbaan
(kinderattractie) Carrousel voor kinderen
(Horeca) Eethuisje
(Grote attracties) grote carrousels (min. 15 m diameter)
(Horeca) Eetsalon
(Horeca) terras
(Grote attracties) Grote mechanische attractie
(Casino) Lunapark
(Kinderattractie) Autodroom kinderattractie
(schieten) Schieten
(Grote attracties) Grote mechanische attractie
(Kinderattractie) Vissen
(Behendigheidsspel) Ballen gooien
(Casino) Grijpertjes
(Parcours) Cakewalk
(Grote attracties) Spooktrein
(Horeca) Suikerspin
(Kinderattractie) Vissen
(Grote attracties) Grote carrousels (min. 15 m diameter)
(Horeca) Suikerspin
(Behendigheidsspel) Touwtjetrek
(Horeca) Eethuisje
(Kansspel) Loterij
(horeca) hotdogs
(Kinderattractie) Carrousel voor kinderen
(Grote attracties) Grote mechanische attractie
(Horeca) Eethuisje
foto bedrijf gesloten
(Schieten) schieten
(Grote attracties) Grote mechanische attractie
(schieten) Schieten
(Voor de kinderen) Waterbal
(Carrousel) Paardenmolen
(Voor de kinderen) Miniscooter
(Horeca) Hot-dog
(Grote attracties) Reuzenrad
(kinderattractie) Autodroom voor kinderen
(behendigheidsspel) zakkenspel
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Meters
7,5 m * 38 m
9m*9m
7m*6m
20 m * 17,5 m
19 m * 15 m
10 m * 10 m
16 m * 16 m
15 m * 15 m
15,5 m * 12
8m*6m
17 m * 20 m
8 m * 3,5 m
10 m * 5 m
12 m * 12 m
12 m * 16,5 m
24 m * 14 m
4m*5m
7m*3m
17,5 m * 18,5 m
7 m * 5,5 m
6m*4m
9m*5m
9 m * 6,5 m
5m*5m
11,5 m * 11,5 m
18 m * 12 m
9m*5m
5m*4m
8 m * 4,5 m
19 m * 19 m
8m*4m
6m*8m
12,5 m * 12,5 m
31 m * 17 m
6m*7m
24 m * 16,5 m
13,5 m * 10,5 m
6m*6m

Totaalbedrag
1.946,6 €
2.335,9 €
2.941,4 €
11.246,6 €
9.979,8 €
4.881,9 €
8.997,3 €
8.342,4 €
8.141,4 €
2.941,4 €
11.246,6 €
4.202,0 €
6.859,3 €
6.303,0 €
8.666,6 €
12.606,0 €
2.441,0 €
3.547,0 €
15.090,1 €
3.417,3 €
3.040,3 €
4.560,5 €
6.173,4 €
2.533,6 €
5.258,7 €
17.574,5 €
4.838,5 €
2.533,6 €
3.633,6 €
19.527,2 €
4.152,6 €
4.300,9 €
3.766,6 €
22.795,9 €
3.763,3 €
20.169,6 €
7.925,2 €
3.040,3 €

39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

(Allerlei) Simulator : cinéma 5D
(Casino) Bulldozer (schuifspel)
(Horeca) Eethuisje
(Horeca) Suikerspin
(Allerlei) Lachpaleis
(Kinderattractie) Carrousel voor kinderen
(Kinderattractie) Vissen
(Allerlei) Gepersonaliseerde plaat
(Behendigheidsspel) Ballen gooien
(Casino) Lunapark
(Voor de kinderen) Trampoline
(Horeca) Pitta
(Allerlei) Horoscoop, speelautomaten
(Allerlei) Horoscoop, speelautomaten
Schieten
Schieten
(Behendigheidsspel) Basketgame
(Horeca) Churros
(Horeca) Nougat snoepgoed
(Grote attracties) Grote mechanische carrousel
(behendigheidsspel) ballenspel
(Kinderattractie) Vissen
(Horeca) Eetsalon
(Kinderattractie) Carrousel voor kinderen
(Horeca) Pastahuisje
(Allerlei) Spiegeldoolhof
(Allerlei) Cinema 3D, 5D, 6D
(Grote attracties) Grote mechanische turbine
(Schieten) Schieten
(Schieten) Boogschieten
(Kinderattractie) Vissen
(Kansspel) Loterij
(Schieten) Darts
(Allerlei) Spiegeldoolhof
(Voor de kinderen) Waterbal
(Casino) Lunapark
(Horeca) Suikerspin
(Voor de kinderen) Miniscooter
(Horeca) Eethuisje
(Parcours) Lachdoos
(Horeca) grill
(Grote attracties) Spookkasteel
(schieten) Schieten
(Behendigheidsspel) Ringen
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10 m * 5 m
10,5 m * 11 m
6 m * 5,5 m
4m*4m
5m*6m
8m*8m
6m*3m
3m*3m
7,5 m * 5 m
12 m * 11 m
10 m * 12 m
7m*6m
4 m * 1,5 m
3 m * 3,3 m
7m*3m
7m*3m
10,5 m * 4 m
8m*3m
9m*3m
18 m * 18 m
8m*5m
7 m * 3,5 m
26 m * 12 m
11,5 * 10 m
12 m * 5 m
12 m * 6 m
8m*9m
22 m * 10 m
16,5 m * 4 m
8m*7m
7 m * 3,5 m
10 m * 4,5 m
5m*6m
10 m * 6,5 m
10 m * 10 m
12,5 m * 10 m
7 m * 4,5 m
16,5 m * 9 m
8m*7m
18 m * 8 m
12 m * 6 m
11 m * 6 m
9m*4m
12 m * 5 m

5.623,3 €
7.205,2 €
3.225,7 €
2.026,9 €
3.040,3 €
3.658,2 €
3.040,3 €
1.371,8 €
3.800,4 €
9.788,2 €
7.860,2 €
4.585,1 €
593,2 €
444,9 €
3.633,6 €
3.633,6 €
7.202,3 €
4.053,8 €
3.781,8 €

17.574,5 €
4.399,8 €
3.849,8 €
19.119,1 €
5.045,6 €
6.599,6 €
6.599,6 €
4.671,7 €

21.479,9 €
9.074,5 €
4.399,8 €
3.547,0 €
7.786,2 €
2.533,6 €
5.067,2 €
4.387,5 €
10.196,0 €
3.547,0 €
7.239,4 €
4.053,8 €
9.121,0 €
6.229,0 €
6.840,7 €
4.560,5 €
6.080,6 €

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

(behendigheidsspel) afbreek spel
(Behendigheidsspel) Zakkenspel
(Schieten) Geweren
(Behendigheidsspel) Ballen gooien
(Allerlei) Photobooth
(kansspel) touwtjetrek
(Behendigheidsspel) Ringen
(Kansspel) Paardentoto
(Horeca) Eethuisje
(Horeca) Hotdogs
(Schieten) Geweren
(Grote attracties) Rotor
(Casino) Lunapark
(Horeca) Grill
(Horeca) Suikerspin
(Horeca) Terras
(Horeca) Exotisch fruit
(kinderspel) Vissen
(Schieten) Schieten
(kinderspel) railway voor de kinderen
(Casino) Lunapark
(Grote attracties) Grote carrousels (min. 15 m diameter)
(Grote attracties) Spooktrein
(Grote attracties) grote carrousels (min .15m diameter)
(Grote attracties) spookTrein
(Horeca) Eethuis
(kinderspel) Carrousel voor kinderen
(kinderspel) Carrousel voor kinderen
(kinderspel) Cakewalk
(kinderspel) Vissen
(Parcours) Lachdoos
(Horeca) Suikerspin
(Behendigheidsspel) Blikwerpen
(kinderspel) andere kinderspelen
(Behendigheidsspel) Ballen gooien
(Casino) Lunapark
(Grote attracties) grote mechanische attractie
(Grote attracties) Grote carrousels
(Grote attracties) grote mechanische attractie
(Horeca) Eethuisje
(Kinderspel) Miniscooter
(Horeca) Terras
(Horeca) Pitta
(Kinderspel) Vissen
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8m*6m
7 m * 3,5 m
9m*3m
5 m * 2,5 m
4m*5m
7,5 m * 5 m
10 * 3 m
11 m * 4,5 m
11 m * 8 m
6m*8m
8 m * 5,5 m
12 m * 15 m
12 m * 12 m
10 m * 12 m
7m*3m
23 * 4 m
5m*5m
7 m * 3,5 m
10 m * 6 m
14 m * 13 m
10 m * 16 m
21 m * 21 m
24 m * 8,5 m
21 m * 21 m
23 m * 14 m
10 m * 6,5 m
14,5 m * 8 m
9m*9m
7 m * 3,5 m
7 m * 3,5 m
10 m * 3 m
5m*3m
5,5 m * 4,5 m
7m*5m
12,5 m * 5 m
18 m * 15 m
42 m * 18 m
19 m * 19 m
42 m * 18 m
9 m * 5,5 m
16 m * 10 m
20 m * 8 m
4,5 m * 4 m
7m*3m

4.053,8 €
3.547,0 €
4.560,5 €
2.533,6 €
741,6 €
3.800,4 €
5.067,2 €
7.545,2 €
6.117,8 €
4.053,8 €
4.053,8 €
7.600,8 €
9.343,4 €
5.487,4 €
3.633,6 €
1.421,4 €
2.379,2 €
3.547,0 €
4.758,3 €
5.536,9 €
8.107,5 €
17.129,3 €
12.161,3 €
17.129,3 €
9.096,3 €
5.067,2 €
5.734,6 €
3.559,4 €
3.330,8 €
3.330,8 €
5.067,2 €
2.193,8 €
2.311,1 €
2.941,4 €
6.334,0 €
9.343,4 €
13.755,4 €
12.328,2 €
12.977,2 €
3.948,8 €
4.943,7 €
1.236,0 €
2.196,9 €
2.941,4 €

128
129
130
131
132
133

(Horeca) Hotdogs
(Allerlei) Ballenspel
(Horeca) Suikerspin
(Allerlei) Horoscoop, speelautomaten
(Allerlei) Horoscoop, speelautomaten
(Allerlei) Horoscoop, speelautomaten

Hoofdstuk 5:

5m*5m
5m*3m
5m*5m
2m*2m
2m*2m
2m*2m

2.441,0 €
2.101,0 €
2.193,8 €
296,6 €
296,6 €
296,6 €

Parkeren van de woonwagens

§1. Inschrijving:
Tijdens de jaarlijkse inschrijving voor de Zuidfoor geeft elke kermisuitbater aan hoeveel voertuigen hij
op het kermisterrein wil parkeren, buiten de perimeter die is aangeduid op zijn stand. De Stad behoudt
zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren op gemotiveerde wijze. Een maximumaantal
van 4 woonwagens is vastgelegd voor de bedrijven die onder de kermisgastronomie vallen, terwijl
voor de andere bedrijven een maximumaantal van 4 woonwagens is vastgelegd.
§2. Controle ter plaatse:
Bij aankomst van de attracties en aankomst van de woonwagens controleren beambten van de Stad
ter plaatse hoeveel voertuig geparkeerd worden. Deze voertuigen worden gemarkeerd met een
sticker.
Indien voertuigen die op het terrein staan, niet toebehoren aan een kermisuitbater die gemachtigd is
voor de kermis, behoudt de Stad zich het recht voor om ze te laten verwijderen door een takeldienst.
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.
Indien een uitbater meer voertuigen op het kermisterrein plaatst dan hij had aangegeven bij de Stad
bij de inschrijving, stelt hij zich bloot aan de sancties die voorzien zijn in het reglement.
§3. Afsluiting:
Alle woonwagens of andere voertuigen moeten van het kermisterrein verwijderd zijn op de woensdag
die volgt op de laatste dag van de kermis om 12.00 uur.
§4. Retributie:
Een forfaitaire retributie is verschuldigd aan de Stad voor de plaatsing van een woonwagen of ander
voertuig. Er is geen terugbetaling voorzien indien de kermisuitbater de plaats verlaat vóór de laatste
dag van de kermis. De retributietarieven voor de woonwagens en andere voertuigen worden hierna
gedefinieerd en geïndexeerd volgens dezelfde regel als de retributies voor de standplaatsen voor de
attracties. De rangorde van elk voertuig wordt berekend ongeacht of het groter of kleiner is dan 14m².
Op het kermisterrein :
rangorde voertuigen

<14m²

>14m²

1ste voertuig

50€

100€

2de voertuig

250€

500€

12

3de voertuig

500€

1000€

4de voertuig

750€

1500€

In het Van Der Putten Stadion:
•
•
•

€ 350 voor elke standplaats van 14 m2 of minder.
€ 700 voor elke standplaats groter dan 14 m2.
€ 150 voor een parkeerplaats voor een wagen.

§5. Verzekering voorafgaand aan de bezetting door woonwagens
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen met betrekking tot brand en
burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Hij moet een eensluidend verklaard afschrift van de
verzekeringspolis overmaken vóór het begin van de bezetting, evenals het desbetreffende
betalingsbewijs.
§6. Toegang tot water en elektriciteit voor de woonwagens
De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt geregeld door een erkende firma. De kermisuitbater mag
deze aansluiting niet zelf tot stand brengen. De aansluiting op drinkbaar water mag door de
kermisuitbater zelf worden geregeld.
§7. Aansluiting op de riolering
Op het kermisterrein moeten de kermisuitbaters bij voorkeur gebruikmaken van hun eigen reservoir
voor afvalwater. Indien dit reservoir onvoldoende capaciteit heeft, moet de kermisuitbater de
volgende punten in acht nemen:
•
•
•
•
•

Elke woonwagen moet uitgerust zijn met een vermaler met een diameter van 15 cm.
In de goten mag enkel huishoudelijk afvalwater worden geloosd.
In de inspectieputten mag al het huishoudelijke afvalwater worden geloosd.
Het is verboden om oliën en afvalwater te lozen.
De goten moeten proper gehouden worden.

§8. Respect voor de netheid, veiligheid, hygiëne en rust
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om de verplichtingen op het vlak van netheid, veiligheid,
hygiëne en rust voor de standplaatsen van woonwagens in acht te nemen, net zoals voor de
standplaats van zijn bedrijf.
De kermisuitbater respecteert het afvalsorteereiland.
De woonwagen en de onmiddellijke omgeving ervan moeten in perfecte staat van netheid gehouden
worden.

§9. Eerbiediging van de bezette plaatsen
Geen enkele afbreuk mag worden gedaan aan de infrastructuren (gebouwen, lokalen, meubilair,
materiaal, aanplantingen, enz.). Het is strikt verboden om spijkers, schroeven, punaises, stickers en
haakjes aan te brengen in en op de muren, balken, kozijnen, deuren, enzovoort.
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De kermisuitbaters die op het kermisterrein in het Vander Puttenstadion geïnstalleerd zijn, verbinden
zich ertoe om het huishoudelijk reglement van het stadion na te leven.

Hoofdstuk 6:

Reclameruimte

De Stad voorziet op bepaalde plaatsen rond de kermis Heras-hekken waarop reclamedoeken kunnen
worden aangebracht. De Stad kan de kermisuitbaters die dit vooraf vragen, toelaten om hun eigen
reclamedoeken aan te brengen achter hun bedrijf, zolang de lengte van de doeken niet groter is dan
die van hun standplaats. Het retributietarief voor reclame is vastgelegd op 250€ per Heras-hek van 3
meter.

Hoofdstuk 7:

Bijdrage tot de promotie van de kermis

Om de promotieacties voor de kermis in Brussel te financieren, wordt elke kermisuitbater verzocht
om een forfaitair bedrag van 200 euro te betalen aan de Stad.
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Bijlage IV - Organisatie van de lentekermis van Laken

Hoofdstuk 1:

Beschrijving van de kermis

§1.
Plaats en data van de kermis:
De lentekermis van Laken vindt plaats op het Emile Bockstaelplein en op het Strijderssquare.
De lentekermis van Laken wordt geopend op de vrijdag vóór Pasen, op het uur dat wordt vastgelegd
door het college, tot en met de derde zondag die erop volgt. Het college kan de kermis met een week
verlengen.
§2.
Te koop aangeboden producten en activiteiten:
Kermis met een gevarieerd aanbod van bedrijven. De verdeling van de bedrijven op de kermis kan
worden geraadpleegd in hoofdstuk 4 van deze bijlage.
§3.
Aantal standplaatsen:
Het aantal standplaatsen op het kermisterrein is vastgelegd op 23 (3 op de square, 20 op het Emile
Bockstaelplein).
Het maximumaantal standplaatsen dat aan eenzelfde kermisuitbater wordt toegekend, is vastgelegd
op 4.

Hoofdstuk 2:

Chronologie van de kermis

§1. De kermisuitbater is gemachtigd om zich te installeren op zaterdag, na de wekelijkse markt, een
week vóór de dag van de opening.
§2. Het is verboden om voertuigen te parkeren op het kermisterrein tijdens de volledige duur van de
kermis. Enkel voor leveringen zijn voertuigen toegestaan tot 11.00 uur.
§3. Gedurende de hele kermis mogen horeca-attracties open vanaf 11 uur, maar zonder muziek. De
andere attracties mogen vanaf 13 uur open, met muziek.
§4. Alle attracties moeten om 15.00 uur opengaan (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens de week
en om 14.00 uur (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens weekenden en op feestdagen.
§5. Bij een hittegolf of uitzonderlijk slecht weer kan het College de openingsuren aanpassen.
§6. Tijdens de week moeten attracties om middernacht sluiten. In het weekend of op de dag voor
een feestdag mogen attracties open blijven tot 01.00 uur.
§7. De standplaats moet ontruimd zijn op de woensdag die volgt op de afsluitingsdatum. In het geval
van een laattijdig vertrek kunnen sancties, zoals voorzien in het reglement, worden opgelegd.
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Hoofdstuk 3:

Plan van de kermis

Hoofdstuk 4 :
retributie:

Lijst van de standplaatsen met specialisatie en bedrag van de

Standplaats
1bis
1
2
3
4
5

6
8
9
10
11
12
13

categorie volgens het reglement
2021
(Kinderspel) Waterbal
(Kinderspel) Carrousel voor
kinderen
(Kinderspel) Miniscooter
(Kinderspel) Vissen
(Casino) Lunapark
(Behendigheidsspel) pottenspel
(Behendigheidsspel) Ringen
(Kinderspel) Carrousel voor
kinderen
(Behendigheidsspel) Zakkenspel
(Horeca) Suikerspin
(Schieten) schieten
(Kinderspel) Vissen
(Schieten) schieten
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Meters

Totaalbedrag

9m*9m
11,5 m * 10
m
14 m * 10 m
7m*3m
12 m * 10 m
5,5 m * 4 m
9 m * 3,5 m
9m*9m

778,7 €

7m*4m
4 m * 3,8 m
5m*3m
7m*4m
5m*3m

475,9 €
271,9 €

995,0 €
1.211,3 €
475,9 €
1.038,2 €
373,9 €
778,7 €
778,7 €

339,9 €
472,6 €
339,9 €

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hoofdstuk 5:

(Parcours) Lachdoos
(Voor de kinderen) Autodroom
voor kinderen
(Voor de kinderen) Trampoline
(Allerlei) Spiegeldoolhof
(Casino) Lunapark
(Allerlei) Roetsjbaan
(Horeca) Eethuisje
(Horeca) Eethuisje
(Kinderattractie) Carrousel voor
kinderen
(Kinderattractie) Vissen

17 m * 6 m
13 m * 8 m

1.470,8 €

8m*3m
12 m * 9 m
12,5 m * 10
m
7m*3m
9 m * 4,5 m
8m*6m
9m*9m

692,2 €
1.038,2 €

8m*3m

445,0 €

1.124,8 €

1.081,5 €
475,9 €
1.001,2 €
1.977,4 €
500,6 €

Parkeren van de woonwagens

§1. Inschrijving:
Tijdens de jaarlijkse inschrijving voor de lentekermis van Laken (Bockstael) geeft elke kermisuitbater
aan hoeveel voertuigen geparkeerd zullen worden buiten de perimeter die is aangeduid in zijn
abonnement. . De Stad behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren op
gemotiveerde wijze. Een maximumaantal van 4 woonwagens is vastgelegd voor de bedrijven die onder
de kermisgastronomie vallen, terwijl voor de andere bedrijven een maximumaantal van 4
woonwagens is vastgelegd.
§2. Controle ter plaatse:
Bij aankomst van de attracties en aankomst van de woonwagens controleren beambten van de Stad
ter plaatse hoeveel voertuig geparkeerd worden. Deze voertuigen worden gemarkeerd met een
sticker.
Indien voertuigen die op het terrein staan, niet toebehoren aan een kermisuitbater die gemachtigd is
voor de kermis, behoudt de Stad zich het recht voor om ze te laten verwijderen door een takeldienst.
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.
Indien een uitbater meer voertuigen op het kermisterrein plaatst dan hij had aangegeven bij de Stad
bij de inschrijving, stelt hij zich bloot aan de sancties die voorzien zijn in het reglement.
§3. Afsluiting:
Alle woonwagens of andere voertuigen moeten van het kermisterrein verwijderd zijn op de woensdag
die volgt op de laatste dag van de kermis om 12.00 uur.
§4. Retributie:
Een forfaitaire retributie is verschuldigd aan de Stad voor de plaatsing van een woonwagen of ander
voertuig. Er is geen terugbetaling voorzien indien de kermisuitbater de plaats verlaat vóór de laatste
dag van de kermis. De retributietarieven voor de woonwagens en andere voertuigen worden hierna
gedefinieerd en geïndexeerd volgens dezelfde regel als de retributies voor de standplaatsen voor de
attracties. De rangorde van elk voertuig wordt berekend ongeacht of het groter of kleiner is dan 14m².
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Op het kermisterrein :
rangorde voertuigen

<14m²

>14m²

1ste voertuig

50€

100€

2de voertuig

250€

500€

3de voertuig

500€

1000€

4de voertuig

750€

1500€

§5. Verzekering voorafgaand aan de bezetting door woonwagens
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen met betrekking tot brand en
burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Hij moet een eensluidend verklaard afschrift van de
verzekeringspolis overmaken vóór het begin van de bezetting, evenals het desbetreffende
betalingsbewijs.
§6. Toegang tot water en elektriciteit voor de woonwagens
De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt geregeld door een erkende firma. De kermisuitbater mag
deze aansluiting niet zelf tot stand brengen. De aansluiting op drinkbaar water mag door de
kermisuitbater zelf worden geregeld.
§7. Aansluiting op de riolering
Op het kermisterrein moeten de kermisuitbaters bij voorkeur gebruikmaken van hun eigen reservoir
voor afvalwater. Indien deze reservoirs onvoldoende capaciteit hebben, moet de kermisuitbater de
volgende punten in acht nemen:
•
•
•
•
•

Elke woonwagen moet uitgerust zijn met een vermaler met een diameter van 15 cm.
In de goten mag enkel huishoudelijk afvalwater worden geloosd.
In de inspectieputten mag al het huishoudelijke afvalwater worden geloosd.
Het is verboden om oliën en afvalwater te lozen.
De goten moeten proper gehouden worden.

§8. Respect voor de netheid, veiligheid, hygiëne en rust
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om de verplichtingen op het vlak van netheid, veiligheid,
hygiëne en rust voor de standplaatsen van woonwagens in acht te nemen, net zoals voor de
standplaats van zijn bedrijf.
De kermisuitbater respecteert het afvalsorteereiland.
De woonwagen en de onmiddellijke omgeving ervan moeten in perfecte staat van netheid gehouden
worden.
§9. Eerbiediging van de bezette plaatsen
Geen enkele afbreuk mag worden gedaan aan de infrastructuren (gebouwen, lokalen, meubilair,
materiaal, aanplantingen, enz.). Het is strikt verboden om spijkers, schroeven, punaises, stickers en
haakjes aan te brengen in en op de muren, balken, kozijnen, deuren, enzovoort.
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Bijlage IV - Organisatie van de zomerkermis van Laken

Hoofdstuk 1:

Beschrijving van de kermis

§1.
Plaats en data van de kermis:
De zomerkermis van Laken vindt plaats op het Emile Bockstaelplein en op het Strijderssquare.
De zomerkermis van Laken wordt geopend op de eerste dinsdag die volgt op het einde van de Zuidfoor
tot en met de vijfde woensdag die erop volgt.

§2.

Te koop aangeboden producten en activiteiten:

Kermis met een gevarieerd aanbod van bedrijven. De verdeling van de bedrijven op de kermis kan
worden geraadpleegd in hoofdstuk 4 van deze bijlage.
§3.
Aantal standplaatsen:
Het aantal standplaatsen op het kermisterrein is vastgelegd op 5.
Het maximumaantal standplaatsen dat aan eenzelfde kermisuitbater wordt toegekend, is vastgelegd
op 4.

Hoofdstuk 2:

Chronologie van de kermis

§1. De kermisuitbater is gemachtigd om zich te installeren op zaterdag, na de wekelijkse markt,
een week vóór de dag van de opening.
§2. Het is verboden om voertuigen te parkeren op het kermisterrein tijdens de volledige duur van
de kermis. Enkel voor leveringen zijn voertuigen toegestaan tot 11.00 uur.
§3. Gedurende de hele kermis kunnen de horeca-attracties vanaf 11 uur open, maar zonder
muziek. De andere attracties kunnen vanaf 13 uur open, met muziek.
§4. Alle attracties moeten om 15.00 uur opengaan (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens de
week en om 14.00 uur (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens weekenden en op feestdagen.
§5. Bij een hittegolf of uitzonderlijk slecht weer kan het College de openingsuren aanpassen.
§6. Tijdens de week moeten attracties om middernacht sluiten. In het weekend of op de dag voor
een feestdag mogen attracties open blijven tot 01.00 uur.
§7. De standplaats moet ontruimd zijn op de woensdag die volgt op de afsluitingsdatum. In geval
van te laat vertrek kunnen sancties voorzien in het reglement worden opgelegd.
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Hoofdstuk 3:

Plan van de kermis

Hoofdstuk 4 :
retributie:

Lijst van de standplaatsen met specialisatie en bedrag van de

Standplaats
1
6
16
13
20

Hoofdstuk 5:

(Categorie) Attractie
(Kinderattractie) Carrousel voor
kinderen
(Kinderattractie) Vissen
(Voor de kinderen) Autodroom
voor kinderen
(Casino) Lunapark
(Horeca) Eethuisje

Meters
8m*8m
6m*3m
15m*13
9m*9m
7m*6m

Totaalbedrag
395,5 €
296,60 €
741,6 €
445,0 €
951,7 €

Parkeren van de woonwagens

§1. Inschrijving:
Tijdens de jaarlijkse inschrijving voor de zomerkermis van Laken (Bockstael) geeft elke kermisuitbater
aan hoeveel voertuigen geparkeerd zullen worden buiten de perimeter die is aangeduid in zijn
abonnement. . De Stad behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren op
gemotiveerde wijze. Een maximumaantal van 4 woonwagens is vastgelegd voor de bedrijven die onder
de kermisgastronomie vallen, terwijl voor de andere bedrijven een maximumaantal van 4
woonwagens is vastgelegd.
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§2. Controle ter plaatse:
Bij aankomst van de attracties en aankomst van de woonwagens controleren beambten van de Stad
ter plaatse hoeveel voertuig geparkeerd worden. Deze voertuigen worden gemarkeerd met een
sticker.
Indien voertuigen die op het terrein staan, niet toebehoren aan een kermisuitbater die gemachtigd is
voor de kermis, behoudt de Stad zich het recht voor om ze te laten verwijderen door een takeldienst.
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.
Indien een uitbater meer voertuigen op het kermisterrein plaatst dan hij had aangegeven bij de Stad
bij de inschrijving, stelt hij zich bloot aan de sancties die voorzien zijn in het reglement.
§3. Afsluiting:
Alle woonwagens of andere voertuigen moeten van het kermisterrein verwijderd zijn op de woensdag
die volgt op de laatste dag van de kermis om 12.00 uur.
§4. Retributie:
Een forfaitaire retributie is verschuldigd aan de Stad voor de plaatsing van een woonwagen of ander
voertuig. Er is geen terugbetaling voorzien indien de kermisuitbater de plaats verlaat vóór de laatste
dag van de kermis. De retributietarieven voor de woonwagens en andere voertuigen worden hierna
gedefinieerd en geïndexeerd volgens dezelfde regel als de retributies voor de standplaatsen voor de
attracties. De rangorde van elk voertuig wordt berekend ongeacht of het groter of kleiner is dan 14m².
Op het kermisterrein :
Rangorde voertuigen

<14m²

>14m²

1ste voertuig

50€

100€

2de voertuig

250€

500€

3de voertuig

500€

1000€

4de voertuig

750€

1500€

§5. Verzekering voorafgaand aan de bezetting door woonwagens
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen met betrekking tot brand en
burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Hij moet een eensluidend verklaard afschrift van de
verzekeringspolis overmaken vóór het begin van de bezetting, evenals het desbetreffende
betalingsbewijs.
§6. Toegang tot water en elektriciteit voor de woonwagens
De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt geregeld door een erkende firma. De kermisuitbater mag
deze aansluiting niet zelf tot stand brengen. De aansluiting op drinkbaar water mag door de
kermisuitbater zelf worden geregeld.
§7. Aansluiting op de riolering
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Op het kermisterrein moeten de kermisuitbaters bij voorkeur gebruikmaken van hun eigen reservoir
voor afvalwater. Indien deze reservoirs onvoldoende capaciteit hebben, moet de kermisuitbater de
volgende punten in acht nemen:

•
•
•
•
•

Elke woonwagen moet uitgerust zijn met een vermaler met een diameter van 15 cm.
In de goten mag enkel huishoudelijk afvalwater worden geloosd.
In de inspectieputten mag al het huishoudelijke afvalwater worden geloosd.
Het is verboden om oliën en afvalwater te lozen.
De goten moeten proper gehouden worden.

§8. Respect voor de netheid, veiligheid, hygiëne en rust
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om de verplichtingen op het vlak van netheid, veiligheid,
hygiëne en rust voor de standplaatsen van woonwagens in acht te nemen, net zoals voor de
standplaats van zijn bedrijf.
De kermisuitbater respecteert het afvalsorteereiland.
De woonwagen en de onmiddellijke omgeving ervan moeten in perfecte staat van netheid gehouden
worden.
§9. Eerbiediging van de bezette plaatsen
Geen enkele afbreuk mag worden gedaan aan de infrastructuren (gebouwen, lokalen, meubilair,
materiaal, aanplantingen, enz.). Het is strikt verboden om spijkers, schroeven, punaises, stickers en
haakjes aan te brengen in en op de muren, balken, kozijnen, deuren, enzovoort.
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Bijlage V - Organisatie van de kermis van Neder-Over-Heembeek
Hoofdstuk 1:
§1.

Beschrijving van de kermis

Plaats en data van de kermis:

De kermis van Neder-Over-Heembeek vindt plaats op het Peter Benoitplein.
Het college legt de data van de kermis van Neder-Over-Heembeek vast volgens de lokale kalender
(meestal een periode in Oktober en een andere periode in November).
§2.

Te koop aangeboden producten en activiteiten:

Kermis met een gevarieerd aanbod van bedrijven. De verdeling van de bedrijven op de kermis kan
worden geraadpleegd in hoofdstuk 4 van deze bijlage.
§3.

Aantal standplaatsen:

Het aantal standplaatsen op het kermisterrein is vastgelegd op 4.
Het maximumaantal standplaatsen dat aan eenzelfde kermisuitbater wordt toegekend, is vastgelegd
op 4.

Hoofdstuk 2:

Chronologie van de kermis

§1. De kermisuitbater is gemachtigd om zich te installeren vanaf acht uur, op de donderdag
voorafgaand aan de dag van de opening.
§2. Het is verboden om voertuigen te parkeren op het kermisterrein tijdens de volledige duur van de
kermis. Enkel voor leveringen zijn voertuigen toegestaan tot 11.00 uur.
§3. Gedurende de hele kermis kunnen de horeca-attracties vanaf 11 uur open, maar zonder muziek.
De andere attracties kunnen vanaf 13 uur open, met muziek.
§4. Alle attracties moeten om 15.00 uur opengaan (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens de week
en om 14.00 uur (muziek is vanaf dan toegestaan) tijdens weekenden en op feestdagen.
§5. Bij een hittegolf of uitzonderlijk slecht weer kan het College de openingsuren aanpassen.
§6. Tijdens de week moeten attracties om middernacht sluiten. In het weekend of op de dag voor
een feestdag mogen attracties open blijven tot 01.00 uur.
§7. De standplaats moet ontruimd zijn op de woensdag die volgt op de afsluitingsdatum. In geval van
een laattijdig vertrek kunnen sancties, voorzien in het reglement, worden opgelegd.
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Hoofdstuk 3:

Plan van de kermis

Hoofdstuk 4:
retributie

Lijst van de standplaatsen met specialisatie en bedrag van de

Standplaats NOH
OKTOBER
1
2
3
4
NOH NOVEMBER
1
2
3
4

(Categorie) Attractie

Meters

Totaalbedrag

(Casino) Lunapark
(Kinderattractie) Carrousel voor
kinderen
(Horeca) Eethuisje
(Kinderattractie) Vissen
(Categorie) Attractie
(Casino) Lunapark
(Kinderattractie) Carrousel voor
kinderen
(Horeca) Eethuisje
(Kinderattractie) Vissen

12 m * 11 m
8m*8m

178,0 €
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6 m * 2,5 m
7m*3m
Meters
12 m * 11 m
8m*8m
7 m * 2,5 m
7m*3m

118,6 €
103,8 €
103,8 €
Totaalbedrag
178,0 €
118,6 €
103,8€
103,8€

Hoofdstuk 5:

Parkeren van de woonwagens

§1. Inschrijving:
Tijdens de jaarlijkse inschrijving voor de kermis van Neder-over-Hembeek geeft elke kermisuitbater
aan hoeveel voertuigen geparkeerd zullen worden buiten de perimeter die is aangeduid in zijn
abonnement. . De Stad behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren op
gemotiveerde wijze. Een maximumaantal van 4 woonwagens is vastgelegd voor de bedrijven die onder
de kermisgastronomie vallen, terwijl voor de andere bedrijven een maximumaantal van 4
woonwagens is vastgelegd.
§2. Controle ter plaatse:
Bij aankomst van de attracties en aankomst van de woonwagens controleren beambten van de Stad
ter plaatse hoeveel voertuig geparkeerd worden. Deze voertuigen worden gemarkeerd met een
sticker.
Indien voertuigen die op het terrein staan, niet toebehoren aan een kermisuitbater die gemachtigd is
voor de kermis, behoudt de Stad zich het recht voor om ze te laten verwijderen door een takeldienst.
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.
Indien een uitbater meer voertuigen op het kermisterrein plaatst dan hij had aangegeven bij de Stad
bij de inschrijving, stelt hij zich bloot aan de sancties die voorzien zijn in het reglement.
§3. Afsluiting:
Alle woonwagens of andere voertuigen moeten van het kermisterrein verwijderd zijn op de woensdag
die volgt op de laatste dag van de kermis om 12.00 uur.
§4. Retributie:
Een forfaitaire retributie is verschuldigd aan de Stad voor de plaatsing van een woonwagen of ander
voertuig. Er is geen terugbetaling voorzien indien de kermisuitbater de plaats verlaat vóór de laatste
dag van de kermis. De retributietarieven voor de woonwagens en andere voertuigen worden hierna
gedefinieerd en geïndexeerd volgens dezelfde regel als de retributies voor de standplaatsen voor de
attracties. De rangorde van elk voertuig wordt berekend ongeacht of het groter of kleiner is dan 14m².
Op het kermisterrein :
Rangorde voertuigen

<14m²

>14m²

1ste voertuige

50€

100€

2de voertuig

250€

500€

3de voertuig

500€

1000€

4de voertuig

750€

1500€

§5. Verzekering voorafgaand aan de bezetting door woonwagens
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen met betrekking tot brand en
burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven. Hij moet een eensluidend verklaard afschrift van de
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verzekeringspolis overmaken vóór het begin van de bezetting, evenals het desbetreffende
betalingsbewijs.
§6. Toegang tot water en elektriciteit voor de woonwagens
De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt geregeld door een erkende firma. De kermisuitbater mag
deze aansluiting niet zelf tot stand brengen. De aansluiting op drinkbaar water mag door de
kermisuitbater zelf worden geregeld.
§7. Aansluiting op riolering
Op het kermisterrein moeten de kermisuitbaters bij voorkeur gebruikmaken van hun eigen reservoir
voor afvalwater. Indien deze reservoirs onvoldoende capaciteit hebben, moet de kermisuitbater de
volgende punten in acht nemen:

•
•
•
•
•

Elke woonwagen moet uitgerust zijn met een vermaler met een diameter van 15 cm.
In de goten mag enkel huishoudelijk afvalwater worden geloosd.
In de inspectieputten mag al het huishoudelijke afvalwater worden geloosd.
Het is verboden om oliën en afvalwater te lozen.
De goten moeten proper gehouden worden.

§8. Respect voor de netheid, veiligheid, hygiëne en rust
De kermisuitbater verbindt zich ertoe om de verplichtingen op het vlak van netheid, veiligheid,
hygiëne en rust voor de standplaatsen van woonwagens in acht te nemen, net zoals voor de
standplaats van zijn bedrijf.
De kermisuitbater respecteert het afvalsorteereiland.
De woonwagen en de onmiddellijke omgeving ervan moeten in perfecte staat van netheid gehouden
worden.
§9. Eerbiediging van de bezette plaatsen
Geen enkele afbreuk mag worden gedaan aan de infrastructuren (gebouwen, lokalen, meubilair,
materiaal, aanplantingen, enz.). Het is strikt verboden om spijkers, schroeven, punaises, stickers en
haakjes aan te brengen in en op de muren, balken, kozijnen, deuren, enzovoort.
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