
 

 

ONVERBINDEND VOORBEELD 
OVEREENKOMST TOT TIJDELIJK GEBRUIK VAN HET REUZENRAD 

Partijen: 

I. GEMEENTE TILBURG, gevestigd en kantoorhoudende te 5038TC Tilburg, aan het Stadhuisplein 130, 

hierna te noemen "Gemeente", rechtens vertegenwoordigd door het Hoofd van de Afdeling 

Economie en Arbeidsmarkt handelend krachtens verleend ondermandaat, zoals opgenomen in het 

mandaatregister van de gemeente Tilburg onder mandaatnummer 5138, Miranda Wijnstekers ; 

II. LAMBERINK EVENTS BV, gevestigd en kantoorhoudende te 9903 TK Appingedam aan de Tolweg 1, 

hierna te noemen "Exploitant", rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur S.J. Lamberink;. 

III. @GEBRUIKER@, @gegevens gebruiker@, hierna te noemen 'de gebruiker'; 

Hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “Partijen” . 

Overwegende dat: 
 
1. De Gemeente met Exploitant overeen is gekomen een reuzenrad te plaatsen zodat die voor twee 

maanden in de gemeente Tilburg geëxploiteerd wordt, waarbij Exploitant uitvoering geeft aan de het 
ter beschikking stellen van het Reuzenrad ter exploitatie door de Gemeente conform de daartoe 
gesloten overeenkomst d.d…..; 

 
2. De wijze van exploitatie van het reuzenrad twee situaties kent. Enerzijds de reguliere exploitatie (1) die 

buiten de scope van onderhavige gebruiksovereenkomst ligt. Anderzijds wordt het reuzenrad 
geëxploiteerd voor (en door) 3e Gebruikers (2); 

 
3. Gebruiker voor bovenstaande tweede situatie het reuzenrad conform de inschrijfleidraad met 

kenmerk 2020/432/MH en het daaruit volgende inschrijvingsbevestiging d.d. (datum) wenst te 
gebruiken; 

 
4. Gebruiker los van onderhavige afspraken zelf verantwoordelijk is voor het aanvragen en verkrijgen van 

een evenementenvergunning conform de geschetste procedure in de inschrijfleidraad. Gebruiker 
beschikt aldus over een evenementenvergunning ten behoeve van het gebruik; 

 
5. Exploitant wenst op basis van die evenementenvergunning de attractie het Reuzenrad te exploiteren; 
 
6. Op basis van deze evenementenvergunning is Gebruiker aansprakelijk jegens de Gemeente voor de 

juiste naleving van die evenementenvergunning en is Gebruiker in dit verband mede gehouden de 
Gemeente onder omstandigheden te vrijwaren; 

 
7. Partijen naast die verplichte omstandigheid - dat Gebruiker in het bezit moet zijn van zo'n 

evenementenvergunning - een gebruiksovereenkomst wensen aan te gaan die bepaalt onder welke 
condities en voorwaarden het Reuzenrad gebruikt kan worden; 

 
8.  Gebruiker zich jegens Exploitant verplicht de regels voor veilig gebruik van het reuzenrad na te leven 

en instructies daaromtrent nauwgezet op te volgen. 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

1. De Gemeente geeft onder betaling van de afdracht door Gebruiker het Reuzenrad in gebruik aan de 

Gebruiker die het tijdelijk gebruik van de Gemeente aanvaardt d.d. @datum@, voor het tijdslot ……. (zoals 

nader aangegeven in de reserveringbevestiging). Het gebruik is aldus voor bepaalde tijd en (onderhavige 



 

 

overeenkomst) eindigt van rechtswege na het betreffende tijdslot. De Gebruiker is verplicht om het 

Reuzenrad terstond na het betreffende tijdslot te verlaten en eventueel meegebrachte voorzieningen te 

verwijderen 

2. De Gebruiker is aan de gemeente het bedrag ter hoogte van ……. inclusief BTW verschuldigd voor het gebruik 

tijdens het betreffende tijdslot. De Gemeente verstrekt daartoe een factuur. Betaling geschiedt vóór ……… 

3. Alle overige kosten die de Gebruiker maakt in verband met het gebruik van het Reuzenrad (waaronder de 

kosten voor eventuele activiteiten in het Reuzenrad) zijn voor eigen rekening van de Gebruiker. 
 

4. Indien Exploitant zijn medewerkers buiten de afgesproken openingsuren zoals overeengekomen in de 

overeenkomst moet inzetten voor Gebruiker, dan komen deze overuren voor kosten van Gebruiker. 

5. De Gebruiker dient er voor te zorgen dat de Covid 19 maatregelen zoals die gelden tijdens het gebruik 

ingevolge de dan van toepassing zijnde noodverordening strikt na te leven. Eveneens is Gebruiker eraan 

gehouden dat derden geen onnodige hinder van het gebruik ondervinden en dient zonodig daartoe 

passende maatregelen te treffen. De Gemeente kan beperkingen stellen aan het gebruik via de daartoe 

verstrekte evenementenvergunning.  

6. Gebruiker dient zowel in de voorbereiding als ten tijde van het gebruik zich steeds strikt te houden aan de 

instructies van de Exploitant. Het niet of onvoldoende naleven van deze instructies zal, zonder tussenkomst 

van de Gemeente,  leiden tot directe ontbinding van deze overeenkomst indien dit leidt tot onveilige 

situaties of schending van regels zoals, doch niet limitatief de APV, de COVID 19 maatregelen, de 

overeenkomst tussen Exploitant en Gemeente  en de vergunningen van Exploitant 

7. Het is de Gebruiker niet toegestaan het reuzenrad voor een deel of in zijn geheel aan derden te verhuren of 

in gebruik te geven. 

8. Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze overeenkomst of anderszins in strijd met de openbare orde 

of de goede zeden of enige andere wettelijke bepaling, heeft de Gemeente, behoudens al haar overige 

rechten, het recht deze overeenkomst direct te ontbinden. 

9. Exploitant vrijwaart Gebruiker tegen alle vorderingen en dreigende claims van derden, waaronder expliciet 

begrepen de Gemeente, tegen Gebruiker de kosten wegens verdediging tegen die claims en alle 

verplichtingen van Gebruiker jegens derden, indien dergelijke claims, kosten en verplichtingen gebaseerd 

zijn op of ontstaan in verband met de exploitatie van het reuzenrad en de evenementenvergunning. 

10. De gevrijwaarde partij zal zo spoedig mogelijk de vrijwarende partij schriftelijk in kennis stellen van een 

dergelijke vordering en zal niet instemmen met aansprakelijkheid, een schikking zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de vrijwarende partij. De vrijwarende partij heeft het recht, naar eigen keuze, 

de verdediging van zo'n vordering over te nemen en kan ervoor kiezen om de vordering te schikken of 

anderszins af te doen 

11. Indien wegens het niet of niet volledig nakomen van deze overeenkomst gerechtelijke of buitengerechtelijke 

maatregelen jegens Gebruiker worden genomen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening 

van de Gebruiker 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst en die niet door minnelijk 

overlegkunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zeeland-West-Brabant, 

zittingslocatie Breda. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend. 
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GEMEENTE TILBURG @GEBRUIKER@ 
voor deze:  voor deze: 
functie:  voor deze: 
te: functie: 
op:  

 


