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STANDPLAATS KERMIS(SEN) 
 
 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het innemen van een standplaats op de openbare 
kermis(sen) in de gemeente Gavere. Meer informatie over het reglement ‘Belasting op de 
standplaatsen voor het uitvoeren van kermisactiviteiten’ vindt u op www.gavere.be. 
 
Wie vult dit formulier in? 

Dit formulier wordt ingevuld door de uitbater van de kermisattractie.  
 

Uitbater kermisattractie 

 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Telefoon:  ……………………………………………  GSM:  ……………………………………………. 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kermisattractie 

De door u opgegeven afmetingen kunnen op ieder moment gecontroleerd worden. 
Afwijkingen hierop worden gesanctioneerd en kunnen leiden tot annulering van de overeenkomst. 

 
Naam attractie:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Korte omschrijving attractie:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afmetingen:   Lengte standplaats (voorgevel + dissel): ………………………………………………………. 

    Diepte: ……………………………………………………………………………………………………………… 

    Diameter (indien van toepassing): ………………………………………………………………… 

    Totaal aantal m²: ……………………………………………………………………………………………. 

Aanbieding voor een meerjarig contract van max. 5 jaar?  

O Ja 

O Neen, mits motivering: ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

    ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

    ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

    ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Aanbod kermissen 

Voor het bepalen van het verschuldigde bedrag en bijkomende kosten omtrent gebruik van elektriciteit kan 
u het document “belasting op standplaatsen” hanteren. Dit document vindt u terug op www.gavere.be. 

 
LOCATIE   DATA      BEDRAG 

O Asper Centrum  juli / september    gratis standplaats 

O Asper Station juli / (eind) september; (begin) oktober gratis standplaats 

O Baaigem   juni / november    gratis standplaats 

O Dikkelvenne   (eind) juni; (begin) juli / september  gratis standplaats 

O Gavere   juni / november    € ………………………… 

O Semmerzake   augustus / september    gratis standplaats 

O Vurste   juli / augustus     gratis standplaats 

 

 
Ondertekening 

Ik heb het reglement gelezen en ga akkoord met alle bepalingen. 
 
Handtekening van de uitbater van de kermisattractie 

 

 

 

 
Datum: ……… / ……… / ……………… 

 

BELANGRIJK: 
U dient te voldoen aan artikel 4 van het reglement organisatie kermisactiviteiten op openbare kermissen 

en op het openbaar domein (houder machtiging als werkgever in kermisactiviteiten - behoorlijk gedekt te 
zijn door de verzekeringen - voldoen aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie - 

verzekering brandrisico’s,…). 

 

 

http://www.gavere.be/
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar: 09 389 29 01 

- e-mailen naar: info@gavere.be 
 
Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

Dit formulier wordt overgemaakt aan de afdeling vrijetijdszaken (dienst cultuur). Zodra uw 
aanvraag behandeld is, ontvangt u per brief of e-mail de beslissing betreffende uw aanvraag alsook 
alle praktische informatie.  
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 

kan u contact opnemen met de afdeling vrijetijdszaken (De Poort), Markt 1 te 9890 Gavere. 
@ vrijetijd@gavere.be - T 09 389 29 80 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 
maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 

donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 

 
Privacyverklaring 
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-

mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 
 
 

http://www.gavere.be/

