AANVRAAGFORMULIER GEBRUIK VLAGGENHOUDERS:
Naam Vereniging/organisatie :
Naam evenement :
Datum evenement :

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Ondergetekende verzoekt namens vermelde vereniging/organisatie t.b.v. genoemd
evenement om de onderstaande materialen in gebruik te geven tegen de vermelde voorwaarden:
-

Aantal Liempdse vlaggen:
Aantal eigen vlaggen:
Aantal lantaarnpalen:
Locatie van de lantaarnpalen:
Opmerkingen:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

VOORWAARDEN:











Aanvraag voor gebruik van vlaggen aan lantaarnpalen dient minimaal 4 weken vòòr aanvang van het
evenement door Stichting de Ploegers ontvangen te zijn
Goedkeuring (indien aan ondergenoemde voorwaarden is voldaan) volgt binnen 1 week na aanvraag
Een kopie van een geldige evenementenvergunning, afgegeven door de gemeente Boxtel, dient bij
de aanvraag ingesloten te zijn.
Vlaggen dienen zelf opgehangen worden, maximaal 7 dagen voor aanvang van het evenement
Ophangen gebeurt onder toezicht van de Ploegers (minimaal 1 persoon aanwezig)
Vlaggen dienen zelf afgehaald te worden, maximaal 7 dagen na afloop van het evenement
Afhalen gebeurt onder toezicht van de Ploegers (minimaal 1 persoon aanwezig)
Vlaggen gemaakt in eigen beheer dienen te voldoen aan de maatvoering van de overige vlaggen (op
te vragen via het secretariaat)
Vlaggen gemaakt in eigen beheer mogen geen aanstootgevend of beledigend karakter hebben. Een
ontwerp voor de vlag dient ter beoordeling hiervan meegestuurd te worden met de aanvraag.
Aanvrager is aansprakelijk voor schade aan en vermissing van de in gebruik genomen materialen (of
enig onderdeel hiervan). Stichting de Ploegers aanvaardt generlei aansprakelijkheid die uit het
vervoer of het gebruik van de materialen kan ontstaan.
Een borg van € 50,= dient contant betaald te worden bij het ophalen van de vlaggen ( of vòòr het
hangen van eigen vlaggen) aan de persoon die de ophangen begeleidt. Deze borg wordt terug
betaald na het (onbeschadigd) afhalen van de vlaggen.

Namens aanvragende vereniging/instelling,

Voor akkoord,

Naam:

………………………………………………

Naam:

……………………………………….

Functie:

………………………………………………

Functie:

………………………………………..

Datum:

………………………………………………

Datum:

………………………………………..

Handtekening: ………………………………………………

Wijkorgaan Liempde

Handtekening:……………………………………….

