Gemeente Waalwijk
t.a.v. de C. Kuysten
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

Aanvraagformulier gemeentelijke materialen
U heeft een vergunning/ ontheffing verklaring van geen bezwaar aangevraagd voor een
activiteit of evenement. U kunt, indien nodig, gebruik maken van gemeentelijke
materialen waaraan kosten zijn verbonden (voor vrijwilligerorganisaties zijn er geen
kosten aan verbonden). Hieronder treft u informatie aan over de tarieven en kunt u
aangeven wat u wilt aanvragen. Als de gemeente geen materiaal beschikbaar heeft (bijv.
als er meerdere evenementen tegelijk plaatsvinden) dan kunt u zelf materialen
aanvragen bij onze buurtgemeenten.
Gegevens aanvrager:
Naam organisatie:
Vrijwilligersorganisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer privé:
Telefoonnummer werk:
Mobiel telefoonnummer:
E-mail:

ja/ nee

(doorhalen indien niet van toepassing)

Gegevens evenement:
Naam van het evenement:
Soort evenement/ omschrijving:
Datum/ data van het te houden evenement:
Datum leveren materialen:
Datum ophalen materialen:
Locatie waar de materialen geleverd moeten worden:
Locatie waar de materialen opgehaald moeten worden:
NB. U kunt de materialen ook zelf komen ophalen en terugbrengen. Als de gemeente dit
voor u doet, dan zijn daar kosten aan verbonden.
Indien van toepassing een situatieschets van een wegafsluiting bijvoegen.
Tarieventabel:
Item
Afzethek (incl. voetsteunen)

Afzetlamp
Mini container incl. ledigen
Verkeersbord
Vlaggenmast (klein)
Vlaggen (klein)
Vlaggenmast (groot)
Vlaggen (groot)
Paddenstoel
Kabel krachtstroom
(Sub)totaal:

Eenheid
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Per kabel

Bedrag
€ 1,€ 1,50
€ 3,€ 1,€ 0,50
€ 0,50
€ 2,€ 2,€ 7,50
€ 5,-

Aantal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prijs
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Item
Verbruik
Verbruik
Verbruik
Verbruik

Eenheid
stroom (normaal)
stroom (groot)
water (normaal)
Minder dan 10m3
water (groot)
Meer dan 10m3

Bedrag
€ 5,€ 15,€ 3,€ 9,-

Prijs
=
=
=
=
Aantal

Vastgesteld tarief per
transport
Inzet personeel (ook bij
commerciële evenementen
en bedrijfsevenementen)

Inzet personeel en
transportmiddel
Per persoon per
uur

€ 50,-

X

€ 37,10

X

=
X
uren

=
Persoon

Totaal
Indien u (een) verkeersbord(en) wilt huren, dan kunt u hieronder aangeven wat voor
verkeersbord(en):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Voor het gebruik van een sleutel wordt €25,- borg geheven.
Haspels en kabels dienen opgerold ingeleverd te worden.
De goederen dienen schoon te worden ingeleverd op de locatie waar deze worden
ingeleverd/ opgehaald.
Vermiste en stukgeraakte materialen worden in rekening gebracht.
U kunt dit formulier opsturen naar:
Gemeente Waalwijk
t.a.v. de heer C. Kuysten
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK
Of mailen naar:
ckuysten@waalwijk.nl

