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Verpachten en gunnen

De eigenaar van een kermisattractie heet een exploitant. Als exploitant kun je 
niet zomaar met je draaimolen, reuzenrad of botsauto’s op de Tilburgse Kermis 
gaan staan. Daar is een heel ingewikkeld systeem voor bedacht.

Verpachten
Eerst moet je je attractie inschrijven. ‘Verpachten’ noemen ze dat. Je moet 
dan opgeven hoe lang je attractie is en hoe zwaar hij weegt. En je moet laten 
weten op welk plein in Tilburg je wilt staan en hoeveel je daarvoor wilt betalen. 
De biedingen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Alle exploitanten doen 
zo een bod voor een plek op de kermis waar ze graag willen staan. Vaak zijn 
er bij de verpachting voor de Tilburgse Kermis wel 800 inschrijvingen, terwijl er 
maar voor ongeveer 250 attracties plek is. Ieder jaar worden in januari al die 
inschrijvingen hardop voorgelezen zodat iedereen weet welke attracties zijn 
aangemeld. Kun je je voorstellen hoe lang dat voorlezen dan wel niet duurt?
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Gunnen
Na het ‘verpachten’ komt het ‘gunnen’. Het kermisteam van de gemeente 
bepaalt waar welke attractie komt te staan. Het is niet zo dat de exploitant die 
het meeste wil betalen ook zeker is van een plekje. Het is ook belangrijk dat 
er zoveel mogelijk verschillende attracties op de kermis staan zodat er voor 
jong en oud en voor ieder wat wils is. Alle attracties worden daarom ingedeeld 
per categorie bijvoorbeeld ‘grootvermaak’, ‘kindervermaak’, ‘oefenspelen’ en 
‘nostalgie’. Het hoogste bod per categorie telt. 

Onderhands
Soms regelt de gemeente ‘onderhands’ al met een exploitant dat hij een 
vergunning krijgt voor zijn attractie. Dat gebeurt vooral bij nieuwe spectaculaire 
attracties. Die wil de gemeente natuurlijk graag hebben, want die maken de 
Tilburgse kermis nog leuker en bekender. 

Het verpachten van de kermis is een belangrijk moment in de 
voorbereidingen. In deze filmpjes zie je hoe het oplezen van alle 
inschrijvingen eraan toegaat:

•  www.youtube.nl/kermisplaatsen-verpacht

•  www.youtube.nl/verpachting-tilburgse-kermis

https://www.youtube.com/watch?v=P2tpUokrZ64
https://www.youtube.com/watch?v=Py_4RR1cp3Q
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Pachten
Als de exploitant een vergunning krijgt voor zijn attractie dan mag hij met 
zijn attractie op de Tilburgse Kermis gaan staan. Dan mag hij die plek gaan 
‘pachten’. Eigenlijk is pachten een ander woord voor huren. 

Pachtsystemen
Zoals het op de Tilburgse Kermis gaat, zo gaat het niet overal. Iedere kermis 
heeft zijn eigen manier van verpachten. Kijk maar.

Filmpjes:

• www.youtube.nl/kermisplaatsen-verpacht

•  www.youtube.nl/verpachting-tilburgse-kermis

Leuke links:

•  www.bovak.nl/verpachtingssystemen

•  www.kermistilburg.nl/gunnen-en-pachten

http://www.bovak.nl/verpachtingssystemen/
https://www.youtube.com/watch?v=P2tpUokrZ64
https://www.youtube.com/watch?v=Py_4RR1cp3Q
http://www.bovak.nl/verpachtingssystemen/
https://www.kermistilburg.nl/leesvoer/gunnen-en-pachten/

