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Vacature voor een standplaats op de kermis 

Toelichting:  Deze vacature is gebaseerd op de modelvacature van de VVSG. 

 

Vacature voor een standplaats op de kermis 

 

Bericht in toepassing van artikel 13 van het KB van 24 september 2006 

betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante 

activiteiten in kermisgastronomie  

 

Voor de WINTERKERMIS (naam kermis),  

die doorgaat van  18 november tot en met 28 november 2022 (aankomst dinsdag 

15 november, om 10 uur) 

op het Gemeenteplein van Hoeilaart. 

 

zoekt het lokaal bestuur:  

 

Eén middelgrote attractie :  

 

- Attractietype: kermistoestel type B 

- Soort: De attractie moet een aanvulling en geen concurrentie zijn met 

bestaand aanbod. De kermisattractie mag geen frituur, pottenspel, 

eendjeskraam, kindermolen, lunapark, koordjetrek, schietkraam of trampoline 

zijn. 

 

- Nuttige technische specificaties:  

De attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 

betreffende de uitbating van kermistoestellen.  

 

- Situering van de standplaats: beschikbare ruimte op het foorterrein:  

5 meter x 2,5 meter 

 

- Wijze en duur van toewijzing: uit de hand, voor de duur van de winterkermis 

2022 

 

- De prijs en desgevallend de modaliteiten tot herziening: te betalen voor de 

aanvang van de kermis (bij aankomst):  

Standgeld: 

4,5 euro per lopende meter voorgevelbreedte, met een minimum van 30 euro 

en een maximum van 105 euro door één en dezelfde persoon te betalen voor 

één kraam, tent, toestel of roerend voorwerp. 

De bedragen worden gebracht op respectievelijk 5 euro, 33 euro en 115 euro 

indien gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitskasten op het 

Gemeenteplein. 
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- De voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake 

toewijzing: De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in art. 

15 van het KB van 24.09.2006  

 

- De plaats en termijn van indiening van de kandidaturen:  

Schriftelijke kandidaturen te richten aan: College van Burgemeester en 

Schepenen van Hoeilaart, t.a.v. Lokale Economie, via 

lokaleeconomie@hoeilaart.be (tegen ontvangstbewijs). 

 

- Onder toevoeging van :  

a) afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 

2006 

b) alle nuttige informatie en documentatie over de attractie; 

c) foto van de attractie; 

d) verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de 

uitbating van de attractie;  

 

De kandidaturen moeten tegen uiterlijk zondag 13 november 2022 om 24.00 

uur worden ingediend.  

 

De termijn van de bekendmaking van de toewijzing: Maandag 14 november 

wordt de gekozen kandidatuur bekend gemaakt en gecontacteerd. 

 

Vragen? 

02 658 28 57 of lokaleeconomie@hoeilaart.be 

 

 
 
 
 
 

 
 


