Aanvraag ontlenen van materialen
Niet–erkende verenigingen

Aan het college van burgemeester en schepenen
Contact: dienst gemeentewerken-magazijn
E-mail: magazijn@stabroek.be
Tel Gemeentemagazijn 03 665 11 14 - Fax Gemeentemagazijn 03 605 65 33
Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze worden verwerkt door
onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw gegevens blijft beperkt
tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert
in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je
dat doet kan je integraal nalezen in onze privacyverklaring op www.stabroek.be

Naam van de vereniging: ……………………………………………………………………………………
Verantwoordelijke van de vereniging: …….………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………..…………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………e-mail: ………………………………
LIJST VAN DE AANGEVRAAGDE MATERIALEN:

(gelieve duidelijk aan te duiden wat u wenst te ontlenen)

materiaallijst
plooitafels
75 x 150 cm
(8 personen/tafel)
REINIGEN NA GEBRUIK!
receptietafels
85 x 112 cm
REINIGEN NA GEBRUIK !
klapstoelen Samsonite grijs
REINIGEN NA GEBRUIK !
polyv.podiumelementen 200 x 100 cm (20 à 100 cm hoog)
per element
+ trappen 100 cm breed
+ podiumrokken 5 m lang
40 tot 100 cm hoogte
+ leuningen van 100 cm lang en 100 cm hoog
+ leuningen van 200 cm lang en 100 cm hoog
houten podiumelementen 100 x 100 cm (45 cm hoog)
per element
Mobiel podium
L 8,74 m – B 6,25 m – H 3,50 m
geleverd – geplaatst - opgehaald
Toiletwagen (zelf reinigen na manifestatie)
geleverd – geplaatst - opgehaald
!! Verplicht document bij toiletwagen: plaatsaanduiding aansluiting rioolkolk +
verzekering afsluiten.
electriciteitskasten
63 A – 380 V
Electriciteitskast
32 A - 380 V
1 nadarwagen met nadarhekken van 2,20 m
1 nadarwagen met nadarhekken van 2,20 m
feestverlichting (lampen 15 watt) (girlandes mooi opgerold terugbezorgen!) per 50 m
vlaggenmasten + vlaggen
tentoonstellingspanelen 120 cm x 200 cm op poten van 30 cm
erepodium
spreekgestoelte
Afvalcontainers 120 l

Vervoer
Administratie
Waarborg mobiel podium
Waarborg

!

voorraad
30 stuks
17 stuks
150 stuks
40 stuks
2 stuks
6x5m
10 stuks
10 stuks
40 stuks
1 stuk
1 stuk

3 stuks
2 stuks
115 stuks
120 stuks
ca 150 m
25 stuks
29 stuks
1 stuk
1 stuk
25 stuks

tarief
1,75 €
1,75 €
0,50 €
) 15,00 €
)
)
)
)
0,75 €
150,00 €
200,00 €

aantal

min.10 €
min.10 €
min.10 €

min 10 €

75,00 €
75,00 €
2,00 €
2,00 €
16,00 €
3,75 €
1,75 €

min.20 €
min.20 €
min.16 €
min.20 €
min.20 €
-

3,00 €

min.10 €

20,00 €
1,50 €
250,00 €
125,00 €

OMSCHRIJVING ACTIVITEIT:

Aard van de activiteit: ………………………………………………………………………………………………………..
Datum gebruik : .……………………………………………Contactpersoon ter plaatse: ………………………………
Plaats van gebruik: …………………………………………Uur van leveren/ophalen:…………………………………
Eventuele opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ondergetekende verklaart hiermede dat de ontleende materialen niet voor privé-doeleinden zullen gebruikt worden en verklaart
zich akkoord met het reglement van de Gemeentelijke uitleendienst, waarvan ik de bepalingen aanvaard en de strikte naleving
waarborg.
Datum: …………………………..

Handtekening:………………………

UITERLIJK 4 WEKEN VOOR ACTIVITEIT BINNENBRENGEN!

