VACATURE VOOR DIVERSE STANDPLAATSEN
OP DE OPENBARE KERMIS
Bericht in toepassing van de regelgeving inzake de organisatie van kermis- en andere ambulante
activiteiten, en het gemeentelijk kermisreglement, dat voor het laatst werd aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2017.

PAASFOOR DEELGEMEENTE STEENDORP (11-13 APRIL 2020)
OPENSTAANDE VACATURES voor diverse attracties (visspel – ballenspel...). Kermisplein
wordt reeds ingevuld met lunapark, kindermolen, schietkraam en frituur/gebak/
hamburgers.
Attracties met voortbeweging van personen, die aangedreven worden door een niet-menselijke
energiebron, dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003
betreffende de uitbating van kermistoestellen.
TOEWIJZING: voor de duur van de kermis (losse standplaatsen). Na drie opeenvolgende jaren
dezelfde standplaats te hebben verkregen, heeft de uitbater recht op een abonnement voor de duur
van 5 jaar.
PRIJS: er wordt vanaf 2020 geen standplaatsgeld meer aangerekend voor de inname van een
standplaats op onze openbare kermissen.
PLAATS/TERMIJN INDIENING KANDIDATUREN: de kandidatuurstellingen dienen zo snel
mogelijk schriftelijk toe te komen op volgend postadres: college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Temse, afdeling Secretariaat – Marie-Paule Engels, p.a. AC De Zaat, Frans
Boelplein 1 te 9140 Temse, of via e-mail: secretariaat@temse.be.
Volgende documenten dienen aan het secretariaat overgemaakt:
• een afschrift van uw machtiging als werkgever in kermisactiviteiten
• een afschrift van uw verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, in functie van de uitbating van uw attractie
• alle nuttige informatie en documentatie i.v.m. uw attractie. Eetkramen dienen een geldig attest
van het F.A.V.V. – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – voor te leggen.
BEKENDMAKING TOEWIJZING STANDPLAATSEN: zowel aan de kandidaten die een standplaats
krijgen toegewezen als deze die niet worden weerhouden, wordt de beslissing die hem aanbelangt,
schriftelijk meegedeeld.
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