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zie tekening achterzijde

ja BLAUWE RODE

neen STEKKER STEKKER

max 32 ampére max 63 ampére

Aantal:

* electriciteitsaansluitingen te bekomen om 13 uur op woensdag

GEWENST?

 Indien u met de nakermis wenst te openen, kan een herschikking

van de attracties gevraagd worden om de aantrekkelijkheid van de

nog andere dagen geopend?

hoogte

kermis te verhogen (afhankelijk van de attractie en vrije ruimte)

diameter

op de achterzijde van dit blad teken ik de attractie met aanduiding van publiekszijde + losse delen (kassa's en dergelijke)

losse kraampjes

Ik verklaar dat deze gegevens volledig en juist zijn ingevuld en dat ik kennis heb genomen van de

speciale richtlijnen van het stadsbestuur,

SPECIALE RICHTLIJNEN

ELECTRICITEITSAANSLUITUING

kopij van de verzekeringsdocumenten BA en brand

bewijs dat personeel voldoet aan voorwaarden wetgeving 

volksgezondheid in geval verkoop voedsel

kopij keuringsattest electriciteit (enkel in geval electriciteitsaansluiting)

diepte

NAAM EN VOORNAAM UITBATER:

DATA DAT IK DE ATTRACTIE OPEN NUMMERPLAAT OP KRAAM

keuze hiernaast duidelijk aankruisen aub

* terrassen en opritten van burgers dienen vrij te blijven

kopij van de machtiging van een erkend ondernemingsloket (enkel 

wanneer U niet over een abonnement beschikt)

kopij van de identiteitsbewijzen van de uitbaters (enkel wanneer U niet 

over een abonnement beschikt)

INVULDOCUMENT KERMISSEN HOOGSTRATEN

KERMIS MEERLE 2021

dagen van keuze hierboven duidelijk aankruisen aub

voorgevelbreedte

NAAM ATTRACTIE

De uitbater,

AFMETINGEN ATTRACTIE

naam en omschrijving attractie hiernaast invullen aub

kopij inspectieverslag met verklaring dat attractie voldoet aan het KB 

18/06/2003 (attractie met voortbeweging van personen aangedreven door een niet 

menselijke energiebron)

bewijs dat de attractie met dieren voldoet aan de desbetreffende wetgeving

keuze hierboven duidelijk aankruisen aub

Ik voeg hierbij volgende stukken



met aanduiding van:

- de juiste buitenafmetingen van de attractie

- de juiste buitenafmetingen van de losse modules (kassa 's, stroomgroepen,…) die

       bij een attractie horen en de plaats waar deze modules geplaatst worden

- de aanduiding van de publieksruimten van de attractie in een andere kleur

TEKENING VAN DE ATTRACTIE


