Algemene voorwaarden van “Kermis4you”
Voor de inschrijving en verhuring van standplaatsen, voor het exploiteren van kermisattracties op kermissen, lunaparken alsmede
soortgelijke gelegenheden tot vermaak en evenementen.
Artikel 1. Algemeen
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kermis4You B.V. (hierna te noemen: “Kermis4You”) gedane
aanbiedingen, alle met Kermis4You gesloten overeenkomsten, alle door Kermis4You verstrekte opdrachten en/of aan haar
verstrekte opdrachten en overige door Kermis4You verrichte werkzaamheden en verleende diensten.

2.

Kermis4You wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van haar wederpartij bij deze uitdrukkelijk van de hand.

3.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.

Vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverlet.

5.

Kermis4You handelt voor wat betreft de inschrijving en verhuring van standplaatsen, voor het exploiteren van kermisattracties op
kermissen, lunaparken alsmede soortgelijke gelegenheid tot vermaak en evenementen als opdrachtnemer van de opdrachtgever.

Artikel 2. Definities
1.

Opdrachtgever: de opdrachtgever van Kermis4You ten wiens behoeve en namens wie Kermis4You de kermis c.q. het evenement,
waarop wordt ingeschreven, organiseert.

2.

Huurder: de exploitant van een attractie, met welke attractie is ingeschreven op een kermis c.q. lunapark, alsmede een soortgelijke
gelegenheid tot vermaak en evenementen met welke exploitant, na gunning door Kermis4You een overeenkomst tot stand is
gekomen.

3.

Huursom: totaalvergoeding voor de gegunde en/of verhuurde standplaats van de attracties, promotiekosten en standplaats van de
woonwagen.

4.

Verhuuradvertentie: advertentie van Kermis4You gepubliceerd in een tijdschrift en/of dagblad of vermeld op de website van
Kermisorganisatiebureau Kermis4You, op basis waarvan exploitanten van een attractie (huurders) worden uitgenodigd in te
schrijven op één of meer evenementen.

Artikel 3. Inschrijfbiljetten en inschrijving
1.

Voor het doen van een inschrijving moet gebruik worden gemaakt van inschrijfbiljetten, welke door of namens de opdrachtgever, bij
“Kermis4You” verkrijgbaar zijn/worden gesteld of door hen zijn goedgekeurd.

2.

Slechts volledig ingevulde inschrijfbiljetten worden door Kermis4You in behandeling genomen en geaccepteerd.

3.

Attracties dienen eigendom te zijn van c.q. in het bezit te zijn
van de huurder van de betreffende attractie waarmee is ingeschreven. Er kunnen schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.

4.

Kermis4You kan bij de toewijzing van een bepaalde plaats rekening houden met een voorkeur van de huurder-inschrijver. De
huurder kan hieraan echter geen rechten ontlenen.

5.

Kermis4You kan beoordelen of inschrijvingen die een concurrentiebeding bevatten met als doel om andere niet dezefde inrichtingen
te weren en/of bepaalde personen, ondernemingen en dergelijke op de betrokken kermis toe te laten, terzijde leggen.

6.

De huurder dient voor iedere attractie afzonderlijk in te schrijven.

7.

De inschrijfbiljetten, door de huurders c.q. inschrijvers te
ondertekenen, moeten in ieder geval bevatten:
a.
naam, voornamen, adres, postcode en woonplaats (alleen vermelding van het postbusnummer is onvoldoende),
inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, lidmaatschapsnummer BovaK (indien van toepassing) van de huurders
c.q. inschrijvers en van hun eventuele gemachtigde(n). De bevoegdheid van de gemachtigde(n) moet blijken uiteen aan het
inschrijfbiljet gehechte, door de exploitant getekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan een
huurder c.q. inschrijver;
b.
de bankrelatie en het –rekeningnummer van de huurder c.q. inschrijver
c.
de benaming van de inrichting, zoals deze is geregistreerd bij een erkende organisatie van kermisvakgenoten, met een
complete omschrijving, een recente foto en/of tekening, aan de hand
waarvan het uiterlijk van de inrichting kan worden beoordeeld en een plattegrondtekening, aan de hand waarvan vorm en
afmetingen kunnen worden vastgesteld;
d.
de buitenste maten van de inrichting na opbouw, de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte of doorsnede van de
inrichting; alsmede de jusite afmetingen van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa’s e.d. wanneer deze zich buiten de
opgegeven afmetingen van breedte, diepte of doorsnede van de inrichting bevinden; alsook de afmetingen van eventuele
voor-, zij- en achterschoren, alsmede het totale gewicht van de inrichting;
e.
aanduiding van het (de) terrein(en) waarvoor de inschrijving bedoeld is;
f.
een recent relaas van weging van een erkende weeginrichting, waar duidelijk staat vermeld hoeveel alle bij de betreffende
attractie behorende voertuigen, welke van de standplaats gebruik zullen maken, elk afzonderlijk wegen;
g. het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt (exclusief BTW). Bij verschil van biedsom in letters en cijfers, geldt
uitsluitend het bedrag in letters;
h. de verzekeringsmaatschappij, waarbij de inschrijver is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens derden en tot welk
bedrag inschrijver is verzekerd voor de duur van de kermis (vanaf datum opbouwen tot aan datum afbreken);
i.
de duur van de inschrijving, welke door Kermis4You wordt bepaald;
j.
extra benodigde plaatsruimte voor kassa en de plaats hiervan;
k.
de bedragen – zowel in cijfers als in letters – waarvoor wordt ingeschreven (inschrijvingen afgerond op hele euro’s);
l.
een volledige opgave van de elektrische installatie;
m. het aantal salon-, slaap-, pakwagens en caravans en de maten hiervan;
n.
exploitanten van oefeningspelen moeten bij het inschrijfbiljet een door henzelf
ondertekende omschrijving geven van de wijze, waarop het spel wordt uitgeoefend.
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Artikel 4. Bieding
1.

Huurders dienen hun inschrijving c.q. hun bieding gedurende vier weken na de dagtekening van hun inschrijving gestand te doen.

2.

Een huurder die inschrijft met het beding “mits geen standplaats elders” dient Kermis4You binnen 48 uur nadat hem elders een
standplaats is gegund zulks schriftelijk aan Kermis4You mede te delen.

Artikel 5. Gunning
1.

Kermis4You is bevoegd de standplaatsen te gunnen aan de huurders c.q. inschrijvers, die zij verkiest, ongeacht de bedragen
waarvoor is ingeschreven. Geen standplaats wordt toegekend aan huurders c.q. inschrijvers die de verhuurvoorwaarden ten
aanzien van de betaling van de huursom in eerdere jaren niet zijn nagekomen.

2.

Onverminderd het bepaalde bij artikel 5 lid 1 van onderhavige algemene voorwaarden zal, wanneer twee of meer huurders c.q.
inschrijvers voor een even groot bedrag hebben ingeschreven voor dezelfde inrichting en wanneer dat bedrag de hoogste
inschrijving vormt, Kermis4You beslissen aan welke partij de standplaats wordt gegund.

3.

Op elk evenement, kermis of lunapark zal tenminste één specifieke kinderzaak geplaatst worden, bijvoorbeeld een kinderzaak
waaraan alle kinderen passief kunnen deelnemen, zelfs ongeacht of de inschrijving van deze kinderzaak de hoogste is.

4.

Inrichtingen, die naar het oordeel van bevoegde autoriteiten gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van het publiek of
het bedienende personeel en/of in strijd zijn met de wet of de goede zeden, worden niet toegelaten, een en ander ook ter
beoordeling van de vergunningverlener en/of gemeente.

5.

In geen der toegelaten inrichtingen, kramen en/of tenten, van welke aard ook, mogen alcoholhoudende dranken worden verkocht
of verstrekt, al of niet voor consumptie ter plaatse. Aan de exploitanten van poffertjeskramen kan door de burgemeester van de
gemeente Woerden ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet worden verleend. Buitenverkoop met een andere bedoeling
dan consumptie ter plaatse binnen de grenzen van de poffertjeskraam is niet toegestaan.

6.

Aan elke huurder c.q. inschrijver zal bericht worden gezonden of hem de standplaatsen, waarvoor hij heeft ingeschreven al of niet
is toegewezen.

7.

Kermis4You is bevoegd de beschikbare standplaatsen of een gedeelte daarvan, niet toe te wijzen. Zij is niet gehouden haar
beslissing te motiveren of daarvan verantwoording af geven.

8.

De huurder is verplicht de in het ‘bericht van voorlopige gunning’ vermelde huurprijs,algemene kosten en btw – verminderd met de
reeds betaalde waarborgsom uiterlijk op de daarin vermelde datum en wijze te betalen. Na tijdige ontvangst van betaling is de
betreffende standplaats definitief toegewezen en aan de inschrijver gegund. Wordt de betaling van de nota door de inschrijver niet
binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan, dan is de inschrijver van rechtswege in verzuim. Kermis4You is in dit geval gerechtigd
de standplaats aan een andere partij toe te wijzen. De door de nalatige inschrijver op grond van de voorlopige vergunning
verschuldigde huurprijs wordt in dat geval als een gefixeerde schadevergoeding
ten behoeve van de schade die door de
vergunningverlener ten gevolge van de nalatigheid van de inschrijver lijdt. Het voorafgaande laat het recht de werkelijk geleden
schade op de nalatige huurder te verhalen onverlet, indien deze hoger mocht blijken te zijn dan de gefixeerde schadevergoeding.

Artikel 6. Tot stand komen overeenkomst
1.

Door de gunning komt tussen Kermis4You en de inschrijver een huurovereenkomst (hieronder verder “huur” te noemen) tot stand,
waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn. Indien de huurder meent dat een voorlopige vergunning is toegezonden,
welke niet in overeenstemming is met zijn inschrijfbiljet dient hij dit binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk aan Kermis4You
kenbaar te maken. Na deze datum vervalt het recht van de inschrijver om zich op eventuele onjuistheden te beroepen.

Artikel 7. Verplichtingen huurder
1.

De huurder aan wie naar aanleiding van zijn inschrijving een standplaats is toegewezen, is verplicht daar gebruik van te maken.

2.

Overtredingen van de in lid 1 genoemde verplichting door huurder zal tot uitsluiting voor het volgende seizoen leiden alsmede tot
het nemen van mogelijke andere maatregelen.

3.

De huurder die bij inschrijving stroom heeft aangevraagd en wie naar aanleiding van zijn inschrijving een standplaats is
toegewezen, is verplicht de stroom af te nemen.

4.

Onverminderd het in het vorige lid (artikel 7 lid 3) bepaalde, dient de huurder de door of namens de verhuurder en/of “Kermis4You”
gemaakte kosten ter zake de stroomaanvraag te vergoeden.

5.

De gehuurde standplaats mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder en/of “Kermis4You” niet door een
ander dan door de huurder worden ingenomen of op een andere dan voor de soort attractie geeigende wijze worden geexploiteerd.

6.

Huurder is verplicht de prijzen van de door hem te leveren zaken en/of diensten, waaronder inbegrepen rit-, deelname- en/of
toegangsprijzen, duidelijk en voor een ieder goed zichtbaar aan te geven.

7.

De premies/prijzen welke toekomen aan de kermis c.q. evenementen bezoeker mogen niet bestaan uit geld, alcoholhoudende
dranken en wapens of op wapens lijkende artikelen (zoals vuur-, steek en slagwapens door de wet verboden).

8.

De standplaats mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming waarmee op basis van het inschrijfbiljet is
ingeschreven en is gegund. De huurder aan wie naar aanleiding van zijn inschrijving een standplaats is gegund, is verplicht deze in
te nemen met de inrichting, en maten, waarmee is ingeschreven.

9.

Indien de inrichting bij inname van de toegewezen standplaats in totale lengte en/of breedte afwijkt van het inschrijfformulier,
verliest huurder het recht op de standplaats die is toegewezen, alsmede op restitutie van de huursom die reeds is voldaan.
Wanneer er voldoende ruimte is, naar beoordeling van Kermis4You, om de betreffende inrichting alsnog te kunnen plaatsen, zal bij
het innemen van meer vierkante meters een verrekening naar evenredigheid plaatsvinden. Indien de inrichting bij inname van de
standplaats kleiner is dan de op het inschrijfbiljet opgegeven maten zal geen verrekening plaatsvinden.

10.

Afstand of ruiling van de gegunde standplaatsen is alleen geoorloofd met voorafgaande toestemming van Kermis4You.

11.

Voor attracties vallende onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen dient bij inschrijving een kopie van het certificaat
van goedkeuring worden bijgevoegd.

12.

Het is exploitanten niet toegestaan in, bij of naast hun inrichting bijzetautomaten van welke aard ook aanwezig te hebben.
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13.

Alle oefeningspelen dienen geëxploiteerd te worden met in acht name van hetgeen is bepaald in de Wet op de Kansspelen. Huurder
garandeert dat hieraan op het moment van inschrijving is voldaan en vrijwaart vergunningverlener en Kermis4You ten aanzien van
aanspraken van derden.

14.

Gedurende de periode dat de kermis c.q. het evenement voor het publiek toegankelijk is moet de huurder zijn attractie(s) voor het
publiek geopend houden en naar behoren exploiteren ten genoegen van de verhuurder en/of “Kermis4You”.

15.

Specifieke kinderzaken dienen tot het sluitingsuur van de kermis geopend en verlicht te zijn.

16.

Het is huurder uitsluitend in de periode waarin de kermis c.q. het evenement voor het publiek gesloten is, toegestaan de
attractie(s) schoon te houden en/of te repareren en/of leveranciers te ontvangen. Het onderhouden van de gehuurde standplaats
dient te geschieden door de huurder, in overleg met de verhuurder en/of “Kermis4You”.

17.

De huurder is verplicht de voorschriften en bevelen op te volgen, door of vanwege het gemeentebestuur in het belang van de
openbare orde en veiligheid of gezondheid gegeven en op eigen kosten de daaruit voortvloeiende voorzieningen te treffen.

18.

Het is verboden op het kermisterrein met koopwaar te venten of zijn diensten op enigerlei wijze tegen betaling aan te bieden,
behoudens met vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

Artikel 8. Betaling
1.

De huursom (ex artikel 2 lid 3) dient, onder aftrek van het reeds in het kader van de inschrijving gestorte bedrag, uiterlijk 4 weken
voor aanvang van de kermis c.q. het evenement in het bezit te zijn bij “Kermis4You”, tenzij anders overeengekomen. Huurders
dienen er rekening mee te houden dat bijkomende kosten zoals vermeld in de huuradvertentie en op elk eventueel verleende
vergunning geheel dienen te worden voldaan, zonder dat de huurder zich kan beroepen op het niet gebruik maken van de voor dit
bedrag geleverde diensten en/of faciliteiten.

2.

De huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van enige betalingstermijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling
nodig zal zijn.

3.

Wanneer de huurder in verzuim is, heeft de verhuurder en/of “Kermis4You” het recht de stroomvoorziening van de (kermis)
attracties, inrichtingen af te sluiten, dan wel de (kermis) attracties, inrichtingen te sluiten, tot dat is voldaan aan de betalings
verplichting, zonder dat hiertoe een rechterlijke uitspraak nodig zal zijn.

4.

Wanneer de huurder in verzuim is, heeft de verhuurder en/of “Kermis4You” het recht de huurovereenkomst als ontbonden te
beschouwen, zonder dat hiertoe een rechterlijke uitspraak nodig zal zijn.

5.

De verhuurder en/of “Kermis4You” kunnen in geval het hiervoor onder lid 4 van artikel 8 genoemde geval over het vrijgekomen
deel van het terrein beschikken naar goeddunken, in ieder geval naar redelijkheid.

6.

Ontbinding in gevolge het bepaalde in lid 4 en/of het vrijelijk beschikken als vermeld in lid 5 laten onverlet de gehoudenheid van de
oorspronkelijke huurder tot betaling van de volledige huursom dan wel vergoeding van de geleden schade aan de verhuurder en/of
“Kermis4You”.

7.

8.
9.

Gehele of gedeeltelijke restitutie van “huursommen” en/of betaalde
kosten is uitgesloten in geval van landelijke, regionale dan wel
plaatselijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld rampen en/of overlijden van
leden van het koningshuis, regeringsfunctionarissen of andere
hoogwaardigheidsbekleders etc waarbij het op basis van
fatsoensnormen en solidariteit gewenst is - al dan niet op last van
autoriteiten - de kermis c.q. het evenement geheel of gedeeltelijk te
onderbreken dan af te lasten.
In de gevallen dat er wel een mogelijkheid van restitutie wordt geboden, zal dit geschieden onder aftrek van alle reeds door
“Kermis4You” gemaakte kosten.
Boetebepaling:
a.
Indien een huurder zijn standplaats gedurende een of meer dagen
van de kermis niet, of met een inrichting waarvoor hem geen
standplaats is toegekend, inneemt, zonder dat hem daarvoor door
het Kermis4you toestemming is verleend, is hij aan Kermis4you een boete verschuldigd van:
- voor de eerste dag éénmaal de huursom, waarvoor de standplaats is verhuurd;
- voor de tweede dag tweemaal de huursom, waarvoor de standplaats is verhuurd;
- voor de derde dag driemaal de huursom, waarvoor de standplaats is
verhuurd;
- voor de vierde dag viermaal de huursom, waarvoor de standplaats is verhuurd;
- voor de vijfde dag vijfmaal de huursom, waarvoor de standplaats is
verhuurd;
- voor de zesde dag zesmaal de huursom, waarvoor de standplaats is
verhuurd.

2.

Gedeelten van een dag worden bij de toepassing van dit artikel voor
een gehele dag gerekend. Met het niet innemen van een standplaats
wordt gelijk gesteld het niet volledig opgebouwd hebben en/of
houden van een inrichting gedurende de uren, dat de inrichting
geopend moet zijn.

Artikel 9. Opbouwen en afbreken
1.

Met het opbouwen van de (kermis) attracties, inrichtingen (waaronder doch niet uitsluitend begrepen kramen, tenten, het plaatsen
van wagens, opstallen, het oprijden van het daarbij behorende wagenmateriaal in de ruimste zin van het woord), mag niet eerder
worden aangevangen dan op de tweede dag om 09.00 uur voor aanvang van de kermis, tenzij in de verhuuradvertentie anders is
vermeld.

2.

Voor het in lid 1 genoemde tijdstip mogen geen woon- pak- of andere wagens of opstallen op de openbare weg of op het kermisc.q. evenemententerrein worden geplaatst tenzij door de verhuurder en/of “Kermis4You” daarvoor schriftelijk toestemming is
verleend.

| www.kermis4you.nl | Bierbrouwersweg 29 | 3449 HW Woerden | kermis@clipperms.nl | Rek:NL79rabo0138104808 |

3.

Geen plaats mag worden ingenomen:
a.
dan nadat deze door verhuurder en/of “Kermis4You” op het
terrein is aangewezen;
b.
anders dan voor het doel waarvoor zij is verhuurd;
c.
dan nadat is aangetoond dat de plaats door de huurder zelf zal worden ingenomen.

4.

In verband met het verkeer kunnen door de of namens de verhuurder en/of Kermis4You afwijkende bepalingen worden gesteld
omtrent de tijdstippen of onderbrekingen voor het opbouwen en afbreken.

5.

Wanneer op de dag voorafgaande aan de kermis c.q. het evenement om 12.00 uur s' middags door de huurder geen aanvang met
het opbouwen van zijn attractie is gemaakt, verbeurt deze zonder enige ingebrekestelling het recht op de gehuurde plaats en heeft
de verhuurder en/of “Kermis4You” het recht daarover te beschikken, zonder dat de huurder derhalve enige aanspraak op teruggave
van de huurpenningen of schadeloosstellingen kan maken, terwijl huurder gehouden is tot volledige betaling van de
overeengekomen huursom.

6.

Huurder aanvaardt zijn standplaats in de staat waarin deze door verhuurder wordt aangeboden.

7.

Het is verboden voor het oprichten, overeind houden en exploiteren van de attractie(s) opbrekingen in de openbare verharding/
kermisterrein te verrichten of daarin pennen te slaan dan wel kuilen of gaten te maken.

8.

Na aanvang van de kermis c.q. het evenement mag niet worden gebouwd, terwijl de wagens op het aanvangsuur van de kermis
c.q. het evenement van het terrein verwijderd moeten zijn, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van verhuurder en/of
“Kermis4You”.

9.

Wagen(s) en attractie(s), die op een ander dan door verhuurder en/of “Kermis4You” aangewezen plaats staan, zullen door de
verhuurder en/of “Kermis4You” worden verwijderd, waartoe de verhuurder en/of “Kermis4You” zelfs reeds nu voor als dan
onherroepelijk door de huurder worden gemachtigd.

10.

In geval de huurder zijn attractie(s), opstallen en wagens niet tijdig heeft verwijderd zonder opgave van een geldige reden, worden
verhuurder en/of “Kermis4You” reeds nu voor als dan door huurder onherroepelijk gemachtigd de verwijdering door verhuurder en/
of “Kermis4You” zelf te doen uitvoeren voor rekening en risico van de huurder.

11.

Al hetgeen door verhuurder en/of “Kermis4You” is verwijderd, kan door hen worden opgeslagen totdat de huurder aan al zijn
verplichtingen, inclusief de kosten van verwijdering alsmede die van opslag jegens verhuurder en/of “Kermis4You” heeft voldaan.

12.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de huurder binnen 24 uur na het sluiten de kermis voor het publiek, zijn
attracties en materiaal van het kermisterrein verwijderd te hebben. De standplaats dient door huurder in deugdelijke staat, dat wil
zeggen in de staat waarin hij deze heeft aangetroffen, te worden achtergelaten.

13.

Met de afbraak der inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de kermis, terwijl voor het sluitingsuur
eveneens geen wagens op het terrein mogen worden geplaatst.

14.

Bij in gebreke blijven van de huurder met de hiervoor genoemde bepalingen is Kermis4You bevoegd de inrichting voor rekening en
risico van de huurder af te doen breken en de bijbehorende wagens van het kermisterrein te verwijderen.

15.

De door verhuurder en/of “Kermis4You” uitgevoerde verwijdering en opslag geschiedt geheel voor rekening en risico van de
huurder, onverminderd het hierna in artikel 16 bepaalde.

Artikel 10. Verboden
1.

Het is huurder alsmede de familieleden, hun medewerkers en anderen die van de gunning gebruik maken, verboden aan hun
branche vreemde artikelen te verkopen of uit te geven, onder andere zoals genoemd in het hierna volgende of zoals hen zal worden
meegedeeld door de verhuurder en/of “Kermis4You”.

2.

Het is exploitanten van vermaak-, kinder-, verkoopzaken en tenten (niet zijnde een automatenspel) niet toegestaan automaten van
welk vermaak dan ook in of bij hun attractie aanwezig te hebben.

3.

Het ten gehore brengen van muziek buiten de openingstijden van de kermis c.q. het evenement is verboden.

4.

Het is houders van kramen, tenten, inrichtingen, wagens en anderen die van de vergunning gebruik maken, verboden aan hun
branche vreemde artikelen te verkopen of uit te geven. Zoals genoemd in de volgende artikelen, of schriftelijk medegedeeld door
verhuurder.

5.

Het is houders van vermaakzaken verboden hierin consumptie-artikelen en andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of zulks
toe te staan. Ook is het houders van vermaak-, kinder-, verkoopzaken en tenten (niet zijnde een automatenspel) niet toegestaan
om automaten van welke aard ook in of bij hun inrichting te exploiteren.

6.

In een gebakkraam mogen geen patates frites, popcorn en/of pinda’s en frisdrank verkocht worden.

7.

In een snelbuffet mag geen paling, ijs of vis verkocht worden.

8.

In verkoopzaken mag geen gebruik gemaakt worden van geluidsversterkers.

9.

Het is verboden op enigerlei wijze alcoholhoudende dranken te verstrekken of te verkopen zonder de daarvoor vereiste vergunning
van de overheid.

10.

Vanuit verkoopzaken mogen buiten de openingstijden van de kermis geen waren worden verkocht of afgeleverd.

11.

Het is verboden vanuit suikerwerkkramen speelgoedartikelen, in welke vorm dan ook al dan niet met aangehecht of gevuld met
snoepgoed te verkopen met uitzondering van trompetten, wandelstokjes, parasolletjes en flesjes met speen.

12.

Te betalen prijzen of premies mogen niet bestaan uit geld, alcoholhoudende dranken, nougat- of zuurstokartikelen, wapens
(waaronder ook messen), op wapens gelijkende artikelen of artikelen welke racistisch of discriminerend zijn.

13.

Het is houders van amusementsautomaten verboden prijzen, in welke vorm dan ook, uit te keren.

14.

Het is houders van motorwagens en andere bedrijfswagens verboden deze op het kermisterrein te plaatsen tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van verhuurder.

15.

Een Kop van Jut mag met slaghoedjes alsmede op elektronische wijze worden geëxploiteerd.
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16.

Het ten gehore brengen van muziek buiten de openingsuren van de kermis is verboden. Het geluidsvolume mag de 78 dB(A) niet
overschrijden.

17.

Het gebruik maken van hoorns, anders dan in vermaakzaken, om het begin en einde van een rit kort aan te geven is verboden.

18.

Bij parademakende inrichtingen mag slechts gedurende korte tijd voor aanvang van de vermakelijkheid op een daarvoor bestemd
podium buiten en voor de inrichting, al dan niet met muziek, de vertoning worden aangekondigd. Inrichtingen welke worden
geëxploiteerd in strijd met de goede zeden, dit ter beoordeling van de verhuurder en/of Kermis4You, zijn verboden.

19.

Lotenverkopende inrichtingen welke geëxploiteerd worden met bijplaatsing van tafeltjes, zullen naar achteren geplaatst worden op
een zodanige wijze dat de benodigde tafeltjes e.d. in de rooilijn van de aangrenzende inrichtingen vallen.

Artikel 11. Geluid
1.

De huurder heeft ervoor zorg te dragen, dat de geluids- en/of muziekinstallaties zodanig werkt, dat daarvan door de omwonenden
en andere vergunninghouders geen last wordt ondervonden. Er geldt voor alle huurders een maximum van 80 dB(A) van het voort
te brengen geluid in welke vorm dan ook. Tijdens de openingsuren wordt door de gemeente gehandhaafd. Het gebruikmaken van
een muziekinstallatie is geregeld als onderdeel in de vergunning die door de gemeente Woerden wordt verstrekt.

2.

Bij het niet-nakomen van de in het vorige lid dan wel in de vergunning vermelde voorwaarden, wordt het gebruik van de geluidsen/of muziekinstallatie verboden en zo nodig belet.

3.

Bij attracties waarbij blijkt dat metingen 1 meter van de box(en) niet mogelijk zijn, mag het geluidsniveau aan de rand van de
attractie gemeten maximaal LAeq 85 dB(A) bedragen, dit ter beoordeling van de ambtenaren die met de geluidsmetingen zijn
belast.

4.

De geluidsmetingen vinden gedurende minimaal 1 minuut
plaats en dienen te worden uitgevoerd volgens het gestelde in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, 1999.

5.

De geluidsboxen behoren zodanig te zijn aangebracht, dat het voortgebrachte geluid naar de binnenzijde van de attractie wordt
uitgestraald.

6.

Geluidsboxen welke extreem hoge of lage tonen produceren,
dienen zodanig te worden opgesteld dat dit geen geluidsoverlast kan veroorzaken bij derden.

7.

De verhuurder en/of “Kermis4You” is bevoegd bij één
of meerdere inrichtingen geluidsbegrenzende apparatuur aan te
brengen. Aanwijzingen gegeven door of namens het verhuurder en/of “Kermis4You” dienen stipt en onmiddellijk te worden
opgevolgd.

8.

In geval van verplichte centrale muziek is het streng verboden voor de huurder zelf muziek te brengen in welke vorm dan ook.

9.

Indien verplichte centrale muziek om welke reden dan ook tijdelijk buiten gebruik is of moet worden gesteld, blijft het verboden om
eigen muziek ten gehore te brengen.

10.

Overtreding door de huurder van het gestelde in voornoemde leden wordt gestraft met het opleggen van de in deze Algemene
Voorwaarden (artikel 16) genoemde boete.

11.

De in het vorige lid bedoelde boete zal worden opgelegd per overtreding.

12.

De verhuurder en/of “Kermis4You” kan bij herhaalde overtreding door de huurder van het gestelde in voormelde leden de huurder
uitsluiten van verdere deelname aan de kermis c.q. / het evenement, onverminderd de verschuldigdheid van de boete.

Artikel 12. Nutsvoorzieningen
1.

Indien zulks voor de opbouw van attractie(s) noodzakelijk is,
zal de aansluiting van de attractie(s) op Nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en andere voorzieningen mits tijdig schriftelijk
aangevraagd door de huurder, tijdens de opbouw mogelijk worden gemaakt.

2.

De aansluitkosten en de kosten voor gebruik van de in het vorige lid genoemde voorzieningen inclusief aansluiting en gebruik voor
woon- en personeelswagens zijn voor rekening van de huurder en worden, voor zover niet reeds betaald, spoedig na afloop van de
kermis c.q. het evenement door de instantie die de aansluitingen en/of levering verzorgt rechtstreeks aan de huurder in rekening
gebracht.

3.

Het is verboden diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking
brengen of houden van de inrichting te gebruiken op de algemene kermis, tenzij hiertoe toestemming is verleend door het
verhuurder en/of “Kermis4You”.

4.

Alle elektrische installaties, ook die met eigen opwekking, moeten voldoen aan de door of bij de wet gegeven voorschriften voor
elektrische installaties in het algemeen en voor elektrische sterkstroominstallaties voor lage spanning in het bijzonder, echter met
inachtneming van de navolgende uitzonderingen c.q. vereisten:
a.
Als vast aangebrachte leidingen mogen soepele rubber mantelleidingen worden gebruikt. De bevestiging van deze leidingen
op de wand of aan het planfond moeten zodanig zijn dat beschadiging van de leidingen door de bevestigingsmiddelen niet
mogelijk is.
b.
Binnenshuis mogen rubber aderleidingen buiten handbereik als spanleiding zijn aangelegd, mits de rubber aderleidingen
door hun hogere ligging gebracht kunnen worden volledig aan aanraking en mechanische beschadigingen te zijn onttrokken.
Voornoemde leidingen moeten op isolatoren zijn bevestigd en mogen zich niet in onmiddellijke nabijheid van brandbare
voorwerpen bevinden.
c.
Lassen moeten als deugdelijke klemverbindingen zijn uitgevoerd.
d.
De onderlinge afstanden van draden moeten tenminste 3 centimeter van de draden tot het plafond of de wand tenminste 2
centimeter zijn. De onderlinge afstand van de bevestigingsstukken mag niet meer dan 1 meter bedragen.
e.
Blanke spanleidingen zijn ten allen tijden verboden.
f.
Als verplaatsbare leidingen mogen uitsluitend soepele rubber mantelleidingen en daarmee tenminste gelijkwaardige
leidingsoorten worden gebruikt.
g.
Het gebruik van beschadigde en met deugdelijke schakel- en verdeelborden is verboden.
h. Uitwendige en daarmee gelijk te stellen metalen onderdelen die onder spanning komen te staan dienen geaard te zijn. Voorts
moet de beveiliging, schakelaars, stopcontacten, toestellen, motor en verlichtingselementen voldoen aan de eisen welke
voor niet tijdelijke, dat wil zeggen voor permanente installaties gelden.
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Artikel 13. Veiligheid
1.

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden
moeten ten minste brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn in of in de directe omgeving van de
inrichting. Alle blusmiddelen moeten voor eenieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of
opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. De draagbare blustoestellen dienen
gecontroleerd en onderhouden te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559. Draagbare blustoestellen moeten zijn
voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

2.

De huurders zijn verplicht alle door de Commandant van de
brandweer ter voorkoming van brandgevaar gegeven bevelen
onverwijld op te volgen.

3.

In alle inrichtingen, waarin vuur wordt gebruikt, gebraden, en/of olie wordt verhit en waar voedings- en of
genotmiddelen worden gebakken of gekookt moeten:
a.
goed passende deksels en blusdekens aanwezig zijn om de pannen bij het in brand geraken van de inhoud te kunnen
afdekken;
b.
een goedgekeurde brandblusser met een inhoud van tenminste 7 kg aanwezig zijn;
c.
het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn (NEN 6065
klasse 2) dan wel bekleed zijn met een
onbrandbaar materiaal en warmte slecht geleidend materieaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst,
moeten 0.30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.

Brandveiligheidseisen
4.

Losse kabels moeten zich op een hoogte van tenminste 4.25 meter boven de grond bevinden.

5.

Kabels die op de grond liggen moeten beschermd zijn en wel zodanig dat niet over de kabels kan worden gestruikeld, dan wel op
enige wijze niet beschadigd kunnen worden.

6.

Voor het bakken, verhitten of verwarmen, mag slechts gebruik worden gemaakt van toestellen, waarvan door of namens de
commandant van de brandweer, de opstelling is goedgekeurd. Per mobiele bakkraam, poffertjesinrichting, woonwagen of caravans
en dergelijke mogen niet meer dan 2 propaan- of butaanflessen aanwezig zijn. De waterinhoud van elke propaan- of butaangasfles
mag niet meer bedragen dan 26 liter. De gasflessen moeten zodanig zijn opgeslagen, dat de flessen niet voor het publiek
bereikbaar zijn en bij brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd, alsmede tegen zonnestraling beschermd zijn. Lege gasflessen
moeten direct worden afgevoerd.

7.

De verbindingsslangen tussen propaan- en butaangasflessen moeten tegen zonnestraling zijn beschermd. Lege gasflessen moeten
direct worden afgevoerd. De verbindingsslang(en) tussen porpaan- en butaangasflessen en de bak- en/of kookstellen en overige
gasinstallaties moet(en):
a.
zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraden en/of textielinlage (n) volgens NEN 3143;
b.
met behulp van slangklemmen vast aan de fles(sen) en aan de bak- of kooktoestellen en overige gasinstallaties zijn
bevestigd en vrij en ongespannen zijn aangelegd;
c.
zodanig zijn aangebracht, dat zij niet aan een ontoelaatbare temperatuursinvloeden of mechanische beschadigingen worden
blootgesteld;
d.
zo kort mogelijk worden gehouden en geen grotere lengte hebben dan 1 meter;
e.
tenminste om de twee (2) jaar worden vernieuwd.

8.

De systemen ten behoeve van kool en verwarmingsdoeleinden in bak- en frituur voertuigen en poffertjeskramen moeten voldoen
aan het gestelde in de NPR 2577:2006 (mobiele verwarmingssystemen – eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik
in vrije tijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen).

9.

Er moet een adequate rookgas afvoervoorziening gerealiseerd zijn bij toestellen en installaties die dat behoeven: de bij bakken,
braden en frituren vrijkomende dampen moeten via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoerkanaal waarin een
verwisselbaar of reinigbaar filter is geplaatst, worden weggeleid.

10.

Vloeibare brandstof mag niet anders aanwezig zijn dan in goed gesloten bussen met een inhoud van ten hoogste 20 liter, of in goed
gesloten vaten met een inhoud van ten hoogste 200 liter tot een maximum hoeveelheid van 400 liter.

11.

Lege bussen en vaten moeten goed gesloten bewaard blijven.

12.

Emballage en verpakkingsmateriaal mag niet in of nabij de kermisinrichtingen aanwezig zijn en dient dagelijks te worden verzameld
in de opgestelde containers.

13.

Ballonnen met brandbaar gas mogen niet aanwezig zijn.

14.

Aanwijzingen gegeven door ambtenaren van de brandweer en/of politie moeten deugdelijk en onverwijld worden opgevolgd.

15.

Bij iedere attractie dient een verbandtrommel aanwezig te zijn.
Voor poffertjeskramen en soortgelijke publieksruimten geldt dat het verboden is een ruimteverwarmingstoestel op zodanige wijze te
gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert. Het moet
zodanig zijn geplaatst dat het niet gemakkelijk kan worden omgestoten en moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
Onder een mobiel ruimteverwarmingstoestel worden toestellen verstaan die verplaatsbaar zijn en te gebruiken voor het verwarmen
van de tent/het bouwwerk. Hierbij moet gedacht worden aan: gasheater, elektrische terrasverwarmer en hete luchtkanonnen.

16.

Ruimteverwarmingstoestellen dienen volgens de voorschriften van de fabrikant te worden opgesteld, bevestigd en gebruikt.

17.

De vloer rondom het mobiele ruimteverwarmingstoestel moet tot tenminste 2.00 meter vanuit het toestel gemeten worden
vrijgehouden.

18.

Vrijkomende rookgassen moeten worden afgeboerd door een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en
onbrandbaar materiaal. Een gasheater is niet geschikt voor opstelling in een tent, indien hierop geen afvoer van de rookgassen is
toegepast. Buiten de inrichting mag geen hinder worden veroorzaakt door afgevoerde rookgassen.

19.

Een ruimteverwarmingstoestel moet zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. Binnen een inrichting mogen
geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butagas of gasolie bedrijfsmatig worden verstookt of verbrand.

20.

In een poffertjeskraam en soortgelijke tenten is het niet toegestaan te roken en dit verbod moet duidelijk zichtbaar zijn door een
gestandaardiseerd symbool in overeenstemming met NEN 3011: 2004 (Veiligheiskeuren en –tekens in werkplaatsen en in de
openbare ruimte).
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21.

Alle uitgangen, nooduitgangen en vluchtroutes moeten worden gemarkteerd door vluchtroute aanduidingen (pictogrammen)
volgens NEN 6088 en moeten zodanig zijn aangebracht dat deze te allen tijde zichtbaar zijn. Indien niet is voldaan aan enige
voorschrift in dit artikel genoemd moet bij de eisen een mate van veiligheid zeker zijn die tenminste gelijk is aan de mate van
veiligheid die is beoogd met het desbetreffende bij of krachtens de genoemde punten.

Artikel 14. Verzekering
1.

Huurders van attractie(s) waarmee is ingeschreven op een kermis c.q. evenement zijn verplicht het risico van aansprakelijkheid,
waarin begrepen is zowel wettelijke (W.A.) als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen alsmede de
daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de attractie, te verzekeren.

2.

De huurder vrijwaart de verhuurder en Kermis4You voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade.

3.

Huurder is verplicht op eerste verzoek van verhuurder en/of Kermis4You geldige documenten betreffende de in lid 1 genoemde
verzekering(en) te tonen.

4.

Het niet c.q. niet genoegzaam verzekeren door de huurder en/of het niet op eerste verzoek kunnen tonen van de geldige
verzekeringsdocumenten als genoemd in lid 1 door huurder geeft de verhuurder en/of Kermis4You het recht de desbetreffende
huurder voor een periode van tenminste vijf jaar uit te sluiten voor elke kermis- c.q. evenement welke door de verhuurder en/of
Kermis4You wordt georganiseerd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke verhuurder en/of “Kermis4You” ondervinden of nog zullen ondervinden welke
schade wordt veroorzaakt door of het gevolg is van:
a.
het transporteren en exploiteren van de attractie(s) van huurder;
b.
gedrag en/of nalatigheid van huurder of personen waarvoor huurder aansprakelijk is;
c.
alle zaken welke in eigendom toebehoren aan huurder of door hem worden beheerd of gebruikt, ter beoordeling van de
verhuurder en/of “Kermis4You”;
d.
en voorts voor alle schade die wordt toegebracht aan het kermisterrein en/of aan personen en zaken die zich op of in de
nabijheid van het kermisterrein bevinden en die voortvloeit uit, of verband houdt met, de exploitatie van
de inrichting door huurder en het gebruik van de standplaats door huurder.

2.

De huurder is met betrekking tot de door hem geleverde zaken
en verrichte diensten aansprakelijk voor alle (verdere) schade,
gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de verhuurder zelf en/of “Kermis4You” of
welke andere schade dan ook. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor
of bij de verhuurder zelf en/of “Kermis4You”, alsmede derden waarmee de verhuurder zelf en/of “Kermis4You” verplichtingen is
aangegaan.

3.

De huurder vrijwaart vergunningverlener en/of Kermis4You voor alle aanspraken van derden, in verband met schade, zowel tijdens
de duur van het Kermis/Lunapark/het evenement als tijdens de opbouw- en afbouwperioden ontstaan, door of verband houdend
met de exploitatie van de inrichting door huurder en/of gebruik van de standplaats door huurder, zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden daaronder begrepen.

4.

Verhuurder en/of “Kermis4You” staan niet in voor verborgen gebreken van de aan huurder toegewezen standplaats.

5.

De vergunningverlener en/of Kermis4You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook en door welke
reden veroorzaakt, in verband met de exploitatie van de inrichting en/of het gebruik van de standplaats. Hieronder begrepen, doch
niet beperkt tot, (zaak)schade aan de inrichting van de huurder of de aan hem toebehorende of bij hem in gebruik zijnde wagens
(met inbegrip van salon-, slaap- of pakwagens, caravans en machinerieën), gevolgschade en/of schade wegens ziekten of
ongevallen van de huurder, de zijnen, zijn personeel en/of derden (waaronder begrepen gebruikers van de inrichting).

6.

Eventuele vorderingen op verhuurder en/of “Kermis4You” vervallen door het enkele verloop van een termijn van 1 jaar. De termijn
van 1 jaar vangt aan op de eerste dag na beeindiging van de kermis c.q. het evenement tijdens welke de beweerde vordering is
ontstaan.

7.

Verhuurder en/of Kermis4You is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventueel door derden georganiseerde kermissen
en/of evenementen met kermisactiviteiten welke mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de resultaten van de kermis
c.q. het evenement waarvoor is ingeschreven.

8.

Huurder verplicht zich er toe om redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te zullen treffen teneinde te voorkomen dat huurder,
vergunningverlener, Kermis4You dan wel derden schade zullen lijden in verband met de exploitatie van de inrichting en/of gebruik
van de standplaats. Huurder zal de vergunningverlener tijdig op de hoogte stellen van mogelijke problemen.

9.

Slechts indien en voor zover (in rechte) mocht komen vast te staan, dat boven omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid
onredelijk bezwarend is voor de huurder respectievelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan is de
aansprakelijkheid van de vergunningverlener en/of Kermis4You zoals bedoeld in de voorafgaande leden beperkt tot een bedrag van
€ 10.000,00 (tienduizend euro).

Artikel 16. Gevolgen niet nakoming
1.

Bij een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting zoals opgenomen in de onderhavige voorwaarden, alsmede bij een
tekortkoming in de nakoming van enige verplichting zoals opgenomen in de verhuuradvertentie, heeft de verhuurder en/of
Kermis4You het recht om:
a.
de attractie(s) van huurder met onmiddellijke ingang te sluiten en huurder uit te sluiten van verdere deelname aan de
kermis c.q. het evenement, zonder enige gehoudenheid tot terugbetaling door verhuurder en/of “Kermis4You” van (een deel
van) de huursom en/of betaling van schadevergoeding;
b.
gedurende een door verhuurder en/of “Kermis4You” te bepalen periode aan huurder geen standplaats op enige kermis en/of
enig evenement verhuurder en/of “Kermis4You” te gunnen;
c.
aan huurder een boete op te leggen van € 1.500,-- per overtreding en/of voor elke dag of gedeelte daarvan dat de
overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht van vergunningverlener en/of Kermis4You om nakoming dan wel
vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.

2.

Onverminderd het in sub 3 bepaalde is Kermis4You, in alle gevallen waarbij het verzuim van de huurder slechts uit het nalaten van
enige betaling bestaat, over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen. Gerekend van de vervaldag is
de huurder buitengerechtelijke kosten à 15% vermeerderd met de kosten van gerechtelijke incasso- en advocaatkosten
verschuldigd.
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3.

Vergunningverlener en/of Kermis4You heeft het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige
nadere schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle overige aan vergunningverlener toekomende rechten, indien:
a.
inschrijver/huurder tekort schiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden;
b.
vergunningverlener en/of Kermis4You op enige redelijke gronden het vermoeden heeft dat de huurder niet (tijdig) aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
c.
huurder de bevelen of aanwijzingen van vergunningverlener of de bevoegde autoriteiten niet onverwijld opvolgt;
d.
het bedrijf van huurder wordt geliquideerd of de activiteiten worden gestaakt.

4.

De huurder zal in de situatie als genoemd in lid 3 op eerste vordering van de vergunningverlener en/of Kermis4You de verdere
exploitatie van zijn inrichting hebben te staken en zijn standplaats binnen 24 (vierentwintig) uur na een desbetreffende aanzegging
hebben ontruimd.

5.

De huurder machtigt voorts vergunningverlener en/of Kermis4You om voor dat geval op zijn kosten alle werkzaamheden te doen
verrichten, welke noodzakelijk geacht worden tot herstel van hetgeen door de huurder in strijd met de onderhavige “Voorwaarden”
is gedaan of nagelaten.

Artikel 17. Slotbepalingen
1.

Op deze Algemene Voorwaarden, inschrijving, gunning en (huur)overeenkomst, als ook op alle daaruit voorvloeiende
overeenkomsten en disputen is Nederlands Recht van toepassing.

2.

Alle geschillen terzake deze overeenkomst of van overeenkomst(en) die ter uitvoering van deze overeenkomst word(t)en gesloten,
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
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