
Datums 
kermissen
De Voorjaarskermis wordt 

gehouden van 29 maart tot en met 

7 april 2019.

De Zomerkermis wordt gehouden 

van 11 tot en met 17 juli 2019.

Betaalbaar
Bij de Helmondse kermissen gelden maximumprijzen voor kindervermaak 

(€ 1,80 en 8 ritten voor € 10,-) en voor groot-  en familievermaak

(€ 2,50/3 ritten voor € 6,00) . Voor bijzondere attracties kunnen afwijkende 

ritprijzen gelden. Waarbij voorop staat dat een dagje kermis met een gezin 

betaalbaar moet blijven.

Helmond kermis 

Helmond heeft een rijke traditie als het om de kermis gaat. In 1988 en 2002 

werd de Helmonds kermis uitgeroepen tot de beste kermis van Nederland.

In 2018 is de kermisvisie door B&W van de gemeente Helmond vastgesteld, 

waarin staat dat de gemeente de voorjaars- en zomerkermis zelf blijft 

organiseren, En zich als doel gesteld dat de Helmondse kermis weer een 

topkermis van Nederland moeten worden. Want kermis is volksvermaak!

Voorjaarskermis  29 maart t/m 7 april

Zomerkermis  11 t/m 17 juli

De Voorjaarskermis duurt 10 dagen mét daarin twee weekenden. 

De Helmondse Voorjaarskermis is bovendien een van de eerste kermissen 

van het seizoen. De Zomerkermis duurt  7 dagen. Bij inschrijving voor de 

voorjaarskermis hebben inschrijvingen met ook de zomerkermis de voorkeur. 

Inschrijving voor alleen de zomerkermis is mogelijk.

Terreinen
De Voorjaarskermis wordt op de 

Markt, Ameideplein en gedeelte 

Watermolenwal gehouden.

De Zomerkermis wordt op 

de Markt, Ameideplein, 

Watermolenwal, Havenpark en 

Piet Blomplein gehouden.

Sluiting
inschrijving
Tot en met woensdag 23 januari 

2019, 16:00 uur. Uiterlijk 6 februari 

2019 is de voordracht per kermis 

bekend.

Inschrijven
Voor de in 2019 te houden 

kermissen kunnen vanaf heden 

inschrijvingen worden gedaan.

Reeds gegund
Voorjaarskermis    

Reactor, Turbo Polyp, Future Dance, Autoscooter, Suikerspin, Pinda & popcorn, 

Nougatkraam, Gebakkraam, Grijpkranen, Babysport, Kamelenrace, Babyflug, 

Schietsalon, Visverkoop, Pusher, Mini Cars, Trampoline, X Factory, Bussensport, 

Ghost Castle, Ballenfontein, Lijntrekspel, Lucky duck, Voetbalspel, Mega Slide, 

Fun House, Around the world, Dunk Tank, Aqua Blasta.

Zomerkermis
Turbo Polyp, Future Dance, Autoscooter, Suikerspin, Pinda & popcorn, Nougatkraam, 

Gebakkraam, Grijpkranen, Babysport, Kamelenrace, Babyflug, Schietsalon, Pusher, 

Mini Cars, Trampoline, Super mouse, Lijntrekspel, Lucky duck, Bussensport, Aqua Blasta, 

Dunk Tank, Jumbo.       

Verpachting
U dient in te schrijven op basis van de Algemene verhuurvoorwaarden 

standplaatsen kermissen Helmond 2019. Inschrijfformulieren met de 

verhuurvoorwaarden kunnen zowel telefonisch als schriftelijk worden 

aangevraagd bij: Gemeente Helmond, afdeling Accomodaties & Exploitaties 

(kermiszaken), Postbus 950, 5700 AZ Helmond (0492-587156) 

of via www.helmondkermis.nl/verpachtingPromotionele
activiteiten
Na het succes van de afgelopen jaar 

zal er ook komend jaar weer een 

grootse reclame campagne worden 

gevoerd in samenspraak met de 

kermiscommissie. Voor iedere attractie 

geldt een verplchte deelname aan alle 

promotionele activiteiten.

Aandacht
• In het kader van de jaarlijkse kasteeltuinconcerten bestaat de 

 mogelijkheid dat er op vrijdag 7 juli een concert wordt gegeven in de 

 Kasteeltuin van Helmond. 

• Voor het innemen van de horecastandplaatsen dient men te voldoen aan 

 artikel 35, van de drank en horecawet (ontheffing).

• Vanuit openbare orde oogpunt mogen geen imitatie-wapens als prijs 

 uitgegeven worden.

Inlichtingen
Voor mondelinge inlichtingen kan men, na 

telefonische afspraak, terecht op dinsdag 22 en 

woensdag 23 januari van 09:00 tot 16:00 uur. 

Telefoon: 0492-587623  (Dhr.A. Willems).

Adres Gemeente Helmond, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond.

Bijzonderheden
De gemeente streeft naar een zo gevarieerd 

mogelijke kermis. Indien er tussen de 

binnengekomen aanbiedingen geen attracties 

zijn die voldoen aan de eisen, dan behoudt de 

gemeente het recht voor, verder te zoeken naar 

kermisattracties.


