
VACATURE STANDPLAATS 

CARNAVALKERMIS ZOUTLEEUW 
 

Inlichtingen: Annemie Raes 
        Toeristische dienst 
                    011/781288 

       toerisme@zoutleeuw.be 

 

 

 

 

 

De stad Zoutleeuw meldt de vacature van volgende standplaatsen: 

 

Attractietype:  vacature van standplaats voor de duur van de kermis - Attractie voor de 

vernieuwing van de kermis d.i. kermisattracties met voortbeweging van personen, 

aangedreven door een niet-menselijke energiebron   

Technische specificaties:  17 x 17 m 

Situering standplaats:  Groenplaats, zijde Dr.R.Lowetstraat 

 

Attractietype:  vacature van standplaats voor de duur van de kermis - Attractie voor 

kinderen of volwassenen met uitzondering van lunapark, schietkraam, koordjetrek of 

visspel en van snacks  

Technische specificaties:  8 x 8 m 

Situering standplaats:  Grote Markt, zijde van De Pintelier 

 

Datum: 20 – 21 maart 2011 

Kermis: Carnavalkermis 

Wijze en duur van de toewijzing: via vergelijkend onderzoek en voor de duur van de kermis 

Verschuldigde belasting: € 7,45 per strekkende meter indien oppervlakte van de attractie kleiner 

dan 100 m²; € 12,45 per strekkende meter indien oppervlakte van de attractie 100 m² of groter en 

jaarlijkse bijdrage van € 13,65 ter financiering van het gouden ratje 

Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen:  

-De uitbater dient over een machtiging te beschikken voor het uitoefenen van een ambulante 

activiteit of over een machtiging kermisactiviteiten. 

-De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van het keuringsattest voor de 

elektrische voorzieningen en bedrading door een erkend keuringsorganisme en van een 

afschrift van het keuringsattest voor de gascontrole door een erkend keuringsorganisme, 

indien er met een gasinstallatie gewerkt wordt. 

-De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van het keuringsattest door een daartoe 

erkend organisme van de brandblustoestellen die in de attractie aanwezig moeten zijn. 

-De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s en heeft een betaalbewijs hiervan. 

-De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van de risico-analyse van  

attractietoestel type A of B 

Criteria van toewijzing: 

- de aard van de attractie  

- de technische specificaties van de attractie 

- de graad van veiligheid van de attractie 

- de deskundigheid van de uitbater 

- de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat 



- de volledigheid van het dossier 

 

Kandidaatstelling: Kandidaten dienen het formulier in te vullen en samen met de attesten die 

hierboven vermeld worden, te bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen, 

Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw voor 27 februari 2011 en dit per aangetekend 

schrijven met ontvangstmelding, door afgifte tegen ontvangstbewijs op de toeristische dienst 

aan Annemie Raes of per e-mail met ontvangstmelding bij toerisme@zoutleeuw.be  

 

 

FORMULIER KANDIDATUUR VOOR VACATURE STANDPLAATS 

CARNAVALKERMIS ZOUTLEEUW 

 
Naam en voornaam kandidaat :……………………………………………………… 

 

Straat en nummer   :……………………………………………………… 

 

Postcode en gemeente  :……………………………………………………… 

 

Telefoon / GSM   :……………………………………………………… 

 

Fax / e-mail    :……………………………………………………… 

 

Vestigingsnummer   :……………………………………………………… 

 

Omschrijving attractie  :……………………………………………………… 

 

Afmetingen in meter (breedte, diepte) :……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

De kandidaat 

(datum + handtekening) 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

 

 

 


