
Een nieuwe impuls!
Het nieuwe college van B&W zet zich in voor behoud en herstel van de 
traditionele Larense kermis. De Larense kermis heeft de kans om opnieuw uit 
te groeien tot een kermis van formaat en met naam. De grootste kermis van  
’t Gooi krijgt daarom een nieuwe impuls. Vooruitlopend op het onderbrengen 
in een nieuwe stichting verpacht het nieuwe kermisteam van de gemeente 
in opdracht van het College van B&W de Larense kermis 2007.
Doel is om een aantrekkelijk, meer divers aanbod aan attracties te bieden, 
die bovendien betaalbaar zijn voor (groot)ouders met kinderen. Met een 
aantrekkelijk randprogramma, een prijsvriendelijk beleid en een nieuwe 
opstelling wil het nieuwe kermisteam zich inzetten om de Larense kermis 
in een aantal jaren terug te brengen naar een betaalbaar, verrassend feest 
voor iedereen. Dat vraagt de inzet van de gemeente, maar ook van u als 
exploitant. Wij verzoeken u dan ook om onderstaande informatie en het 
inschrijvingsformulier goed door te lezen.

Inschrijving
• Gesloten verpachting
• Vaste ritprijzen kinderzaken 1,25
•  Inschrijving op het speciale inschrijfformulier, gratis verkrijgbaar via de 

gemeente via 035 53 99 696 of te downloaden op www.kermislaren.nl 
en www.laren.nl

•  Bij inschrijving wordt u geacht te hebben kennis genomen van 
de verpachtingsvoorwaarden, zie de website of het op aanvraag 
toegestuurde inschrijvingspakket. 

Speciale aandacht
•  De gemeente streeft naar een betaalbare kermis. Daarom wordt bij 

gunning ook met name gelet op de deelnameprijzen en verkoopprijzen 
van kinderspellen en verkoopzaken. U dient hierom met een 
deelnamebedrag/verkooprijzen in te schrijven.

•  In de meer gevarieerde opstelling zal de Sint Janstraat een grotere 
rol gaat spelen. Daarom kan geen rekening worden gehouden met 
plaatsbeding.

•  Om voldoende reclame te kunnen maken en een aantrekkelijk 
randprogramma te kunnen bieden wordt 30% van de pacht besteedt 
aan de reclame/randactiviteiten. 

•  Het kermisteam streeft naar een kwalitatief hoogstaande kermis. Sfeer, 
uitstraling en exploitatie maken onderdeel uit van de selectie.

•  De mogelijkheid bestaat dat er een feesttent wordt geplaatst op een 
deel van Plein 1945. 

Bedrijfsmatige bijzonderheden
• Openingstijden: dagelijks van 13.00 tot 24.00
• Servicekosten per attractie: 75 euro
• Centrale muziek: 75 euro per attractie met geluidsinstallatie.
• Stroomvoorziening conform tarieven leverancier
•  Mogelijke uitgave kermiskrant door derden 
 (advertentie voor eigen rekening)
•  Woonwagen- en pakwagenterrein beschikbaar, plaats op aanwijzing. 

Oprijden vanaf maandag 25 juni 8.00 uur.
• Oprijden en opbouw vanaf woensdag 27 juni, 8.00 uur. 

Reeds gegund
• booster, bussensport. 

Betaling:
•  25% bij gunning, 25% twee maanden na gunning, 50% twee weken 

voor opbouw.

Inschrijfformulieren en voorwaarden:
Gemeente Laren, postbus 5, 1250 AA Laren, 035 53 99 696
Informatie per e-mail: info@kermislaren.nl

Sluiting inschrijving: 
maandag 8 januari 2007, 9.00 uur. Getracht wordt elke inschrijver binnen 
14 dagen schriftelijk te berichten.
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