
 

 

 
 

V O O R W A A R D E N 
 

voor de uitgifte van standplaatsen op de Sneekweekkermis 
(uitgifte voor één jaar) 

 
 
algemeen  1.1 De kermis zal worden gehouden op het Martiniplein en het Oud Kerkhof te 

Sneek. De officiële opening van de kermis is op vrijdagavond 22.00 uur 
voorafgaande aan de eerste zaterdag van de maand augustus. De sluiting 
zal plaatsvinden op de vrijdagmorgen 01.00 uur daaropvolgend.  

 1.2 De standplaatsen worden uitgegeven door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 1.3 De openingstijden van de kermisinrichtingen voor het publiek zijn aldus 
vastgesteld: 
vrijdag van            14.00 tot 19.00 uur en van 22.00 tot 01.00 uur 

(zaterdag); 
overige dagen van  13.00 tot 01.00 uur. 
Bijzonderheden; Gehandicaptenmiddag op maandagmiddag van 

13.00 tot 14.00 uur( De geselecteerde deelnemers 
hebben vrij toegang) 

   Prikkelarme kermis op de woensdag van 11.00 uur 
tot 13.00 uur 

Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, de kermis in 
de toekomst aan te laten vangen op donderdagmiddag 14.00 uur  
voorafgaande aan de eerste zaterdag van de maand augustus. 

 1.4 De kermisexploitanten worden via een openbare uitnodiging in de 
gelegenheid gesteld een bieding te doen. De uitgifte van de standplaats 
vindt plaats aan de hand van een gesloten verpachting. 
Deze bieding dient gestand te worden gehouden tot het moment waarop 
overeenkomstig de openbare uitnodiging de uitgifte van standplaatsen 
dient te hebben plaatsgevonden. 

inschrijving  2.1 Inschrijving dient te geschieden op daartoe door burgemeester en 
wethouders vastgestelde en ter beschikking gestelde formulieren. 

 2.2 De formulieren moeten volledig worden ingevuld. 
Bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel dient te worden bijgevoegd. 

 2.3 Op één inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting of voor een 
combinatie van twee of meer inrichtingen door dezelfde exploitant 
worden ingeschreven.  

 2.4 Indien verlangd wordt te pachten zonder concurrentie, behoren de 
inrichtingen die als concurrerend moeten worden beschouwd, 
uitdrukkelijk op het inschrijfformulier te worden vermeld. 

 2.5 Indien, ondanks de in het vorige lid bedoelde omschrijving van 
inrichtingen die als concurrerend moeten worden beschouwd, tussen 
burgemeester en wethouders en de inschrijver verschil van mening 
bestaat over een bepaalde inrichting, beslissen burgemeester en 
wethouders, na het advies van een vakgroep van kermisexploitanten te 
hebben ingewonnen. 

 2.6 De inzending van de formulieren moet geschieden rechtstreeks naar de 
gemeente Súdwest-Fryslân, team Bedrijfsbureau, Techniek en 
Ondersteuning, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek of digitaal via het 
inschrijfformulier op de gemeentelijke website. Inzending moet 
plaatsvinden binnen de gestelde termijn.  
Inschrijvingen per e-mail worden geaccepteerd. 

 2.7 Op de enveloppe moet worden vermeld ‘Inschrijving kermis Sneekweek’. 
toewijzing  3.1 Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor uit de gedane 

aanbiedingen een keuze te doen of deze in het geheel niet aan te nemen. 



 

 

  3.2 Met inschrijving voor een bepaalde plaats wordt bij de toewijzing rekening 
gehouden, mits uit deze aanduiding duidelijk en ondubbelzinnig de 
bedoeling van de inschrijver blijkt.  

betaling  4.1 De pachtsom moet in twee termijnen worden betaald: 
a. éénderde deel van de pachtsom binnen 14 dagen na dagtekening van 

de toewijzing van de standplaats; 
b. tweederde deel van de pachtsom uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van 

de kermis. 
 4.2 Betaling kan uitsluitend door overschrijving op IBAN rekeningnummer NL42 

BNGH 028.51.49.431 van de gemeente Súdwest-Fryslân (Bank Nederlandse 
Gemeenten). Contante betaling is niet mogelijk. 

 4.3 Indien de overeengekomen pachtsom niet is betaald binnen de termijn in 
dit artikel genoemd, is de exploitant van de inrichting in gebreke door het 
enkele verloop van deze termijn, zonder dat daarvoor een rechterlijke  

 ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen 
plaats. 

 4.4 De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem 
reeds gestorte deel van de pachtsom en blijft daarenboven verplicht tot 
betaling van de volledige pachtsom. 

 4.5 Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de 
opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen, zonder verplicht te zijn 
de opbrengst hiervan geheel of gedeeltelijk aan de nalatige exploitant uit 
te keren.  

innemen stand-  5.1 Degene, aan wie een standplaats is toegewezen, is verplicht deze 
plaats             persoonlijk in te nemen en te exploiteren, overeenkomstig de op het 

inschrijfformulier vermelde bestemming.  
 5.2 Afstand, overdracht of ruiling van standplaatsen is niet geoorloofd, tenzij     

toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders. 
5.3 Een standplaats die 36 uur vóór de aanvang van de kermis door betrokkene 

niet is ingenomen, vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan 
een andere gegadigde worden toegewezen. 

 5.4 Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene wiens recht is 
vervallen tot betaling van de overeengekomen pachtsom onverlet. 

restitutie  6.1 Ingeval van verplichte sluiting van de inrichting wegens overtreding van 
wetten, 

pachtsom  verordeningen of voorschriften wordt geen restitutie van de pachtsom of 
enige schadevergoeding verleend. 

 6.2 Indien de kermis, om welke reden ook, niet mocht doorgaan of gesloten 
mocht worden, zal evenmin schadevergoeding worden toegekend. 
De exploitant kan in dit geval aanspraak maken op een gehele c.q. 
evenredige restitutie van de pachtsom, mits de sluiting niet het gevolg is 
van eigen gedrag. 

 6.3 In gevallen waarin door overmacht, door onvoorziene en niet aan enige 
schuld of nalatigheid van de exploitant te wijten omstandigheden de 
toegewezen standplaats niet kan worden ingenomen, zullen burgemeester 
en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de 
pachtsom dan wel het betaalde gedeelte, verlenen. 

kermisorgel  7.1 Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, gedaan voor het einde van 
de kermis, zal na afloop van de kermis aan exploitanten van inrichtingen 
met een behoorlijk spelend orgel een restitutie van 10% van de pachtsom 
met een maximum van € 136,-- kunnen worden verleend. 
Restitutie vindt slechts plaats, wanneer naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders het orgel in een behoorlijke staat van 
onderhoud verkeert en in de inrichting tijdens de kermis uitsluitend 
orgelmuziek ten gehore wordt gebracht. 

opbouwen/ 8.1 Met het opbouwen van de inrichtingen op het Martiniplein kan op de 
dinsdagavond voor aanvang van de kermis worden  

afbreken   begonnen, voor de overige locaties kan dit op de woensdagavond voor de 
aanvang van de kermis. De kermismeester kan voor grotere 
kermisinrichtingen toestemming verlenen om de inrichting dinsdagmorgen 
vanaf 08.00 uur op te bouwen. Na de aanvang van de kermis mag niet 
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meer worden gebouwd. Eén en ander dient altijd in overleg met de 
marktmeester te geschieden. 

8.2 Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het 
sluitingsuur; de toegewezen standplaats moet volledig zijn ontruimd en in 
de toestand waarin zij is aanvaard ter beschikking van de gemeente 
worden gesteld op de laatste dag van de kermis, vrijdag, om 18.00 uur. 

8.3 Gedurende de kermis mogen op het terrein geen woon- en/of pakwagens 
staan. 

voorzieningen 9.1 Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de salon/slaapwagens 
worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende 
watertappunten en stroomtoevoercontacten; per woonwagen 1 
aansluitpunt. De terreinen worden tijdens de kermis en de afbraak ervan 
schoongehouden. Per salon/slaapwagen wordt de exploitant door 
burgemeester en wethouders hiervoor een bijdrage gevraagd, die in 
rekening wordt gebracht bij de exploitant. 
De inrichting wordt niet eerder aangesloten op de nutsvoorzieningen dan 
wanneer voldaan is aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1. 

9.2 Het gebruik van eigen generatoren voor de opwekking van elektriciteit op 
zowel het kermisterrein als het terrein waar de salon/slaapwagens worden 
geplaatst, is niet toegestaan. 

9.3 U bent verplicht gebruik te maken van de door ons aangeboden 
stroomvoorziening. De kosten van de stroomaansluiting en verbruik ten 
behoeven van de kermisattracties worden in rekening gebracht bij de 
exploitant. 

9.4 Door burgemeester en wethouders zal aan iedere exploitant een bijdrage 
worden gevraagd voor de reclame-uitingen ten behoeve van de kermis, die 
in rekening gebracht wordt bij de exploitant. 

  
openbare orde   10.1 Alle bij wet of verordening gegeven voorschriften, waaraan houders van 
en veiligheid  tenten, kramen, wagens, inrichtingen van vermaak en dergelijke op jaar- 

en weekmarkten zijn onderworpen, zijn ook van toepassing op volgens 
deze voorwaarden toegelaten inrichtingen. 

10.2 De exploitanten zijn verplicht te allen tijde in hun inrichtingen toe te 
laten ambtenaren van politie, handhaving en brandweer, alsmede andere 
vertegenwoordigers van de gemeente en de aanwijzingen c.q. bevelen op 
te volgen, die door deze personen in het belang van de openbare orde, 
veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven. 

10.3 Het voorhanden hebben en/of het gebruik van autogas (LPG) uit 
autogastanks, propaan- of butaanhouders ten behoeve van enige 
huishoudelijk of bedrijfsmatig gebruik is verboden (zoals koken, braden, 
bakken, verwarmen van ruimten, branden en stoken). 
Een flessengasinstallatie moet voldoen aan het gestelde in normblad NEN 
3324. 

10.4 Het is verboden: 
a. muziek te maken buiten de openingsuren, behoudens voor afstellen en 

testen; 
b. gebruik te maken van sirenes, hoorns - anders dan in een draaizaak om 

het begin en einde van een rit aan te geven - en/of andere overmatig 
lawaai makende apparaten; 

c. in verkoopzaken gebruik te maken van versterkers; 
d. in vermaakzaken consumptieartikelen of andere voorwerpen te 

verkopen of uit te geven of automaten te hebben; 
e. vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwaren of snoepgoed in 

welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen; 
f. in nougatkramen speelgoed in welke vorm dan ook aangehecht met 

snoepgoed, behalve de zgn. vulartikelen zoals trompetten, wandelstok, 
paraplu en flesjes met speen, te verkopen; 

g. vóór het sluitingsuur van de kermis inrichtingen te sluiten of onverlicht 
te laten, behoudens bijzondere gevallen; 

h. inrichtingen buiten de openingsuren voor het publiek geopend te 
hebben; 



 

 

i.  In spelzaken gezichtsbedekkende artikelen als prijs uit te geven. 
j.  In spelzaken speelgoedpistolen,ook als deze voorzien zijn van een 

keurmerk, als prijs uit te geven. 
10.5 Inrichtingen moeten voor het ten gehore brengen van muziek zijn 

aangesloten op een centraal muzieksysteem. Per aangesloten inrichting 
kan de exploitant hiervoor een bijdrage worden gevraagd die voor de 
aanvang van de kermis dient te worden betaald. 
Vanuit aangesloten inrichtingen mag geen eigen muziek ten gehore 
worden gebracht. 

10.6 Door of namens burgemeester en wethouders kunnen voorwaarden worden 
gesteld omtrent het volume van het ten gehore gebrachte geluid. 

10.7 Door de exploitant zullen de door burgemeester en wethouders gestelde 
maatregelen omtrent veiligheid, zowel in het algemeen, als bij brand, in 
acht genomen moeten worden. 

10.8 De exploitant is voorts verplicht ervoor te zorgen, dat in de inrichting al 
die maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden 
gevergd ter waarborging van de veiligheid van het publiek, dat zich in of 
nabij de inrichting bevindt. 

sluiting 11.1 Indien de exploitant en/of zijn personeel handelt of doet handelen in 
strijd met deze voorwaarden of indien deze zich schuldig maakt aan 
ernstig wangedrag op het kermisterrein hebben burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid de sluiting van de inrichting te bevelen; 
artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing. 

11.2 Ingeval van onwilligheid van de betrokken exploitant kunnen 
burgemeester en wethouders, voor rekening van de exploitant, de sluiting 
van de inrichting bewerkstelligen. 

aansprakelijk- 12.1 De exploitant is verplicht het risico van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, waarin 

heid  begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor 
schade aan personen en/of goederen, alsmede de daaruit voortvloeiende 
schade, direct of indirect verband houdende met het opbouwen, 
exploiteren of afbreken van de inrichting, te verzekeren. 

12.2 De exploitant vrijwaart burgemeester en wethouders voor alle in lid 1 
bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade 
aanwijsbaar het gevolg is van, door of vanwege burgemeester en 
wethouders voor de samenstelling van de kermis genomen of 
voorgeschreven maatregelen, of van het ontbreken van voldoende 
veiligheidsmaatregelen welke redelijkerwijs door of vanwege 
burgemeester en wethouders hadden moeten zijn genomen. 

andere 13.1 Vier weken voorafgaande aan de kermis en gedurende de kermis zullen 
burgemeester en wethouders in Sneek geen grond die eigendom is van de 
gemeente in gebruik geven voor  

evenementen  het houden van een braderie met kermiszaken, circus of soortelijke 
inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de kermis of in een 
periode van vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis. 

13.2 Bij het beslissen over een aanvraag strekkende tot het verkrijgen van 
vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening of de Markt- 
en Standplaatsenverordening, ten behoeve van het houden van een in lid 1 
genoemd evenement, gedurende de kermis of in een periode van vier 
weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis, houdt de 
gemeente rekening met doel en strekking van deze overeenkomst. 

niet-naleving 14.1  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om bij niet-
naleving van de voorwaarden of ingeval van wangedrag van de exploitant 
en/of zijn personeel de exploitant uit te sluiten van de kermis. 

afwijking  15.1. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van 
deze voorwaarden.  

 
 
Sneek, oktober 2019 
 


