Aanvraagformulier materiaal
De aanvraag moet ten laatste 6 weken op voorhand ingediend worden bij:
Stad Oudenaarde, dienst toerisme & Evenementen – Hoogstraat – 9700
Oudenaarde – evenementen@oudenaarde.be

Naam evenement:

Datum evenement:

1. Organisator van het evenement
Naam van de organisatie (feitelijke vereniging, bedrijf, vzw,..) :
..................................................................................................................

Contactpersoon 1 = eindverantwoordelijke voor de
organisatie
Naam en voornaam:.....................................................................................
Adres:.........................................................................................................
GSM:..........................................................................................................
E-mail:........................................................................................................

Contactpersoon 2 = verantwoordelijke ter plaatse steeds
bereikbaar, voor, tijdens en na evenement
(niet in te vullen indien dit dezelfde is als contactpersoon 1)
Naam en voornaam:.....................................................................................
Adres:.........................................................................................................
GSM:..........................................................................................................
E-mail:........................................................................................................

2. Omschrijving/locatie van het evenement

"

openlucht

"

tent

"

!

Aard:

zaal/gebouw

!

Adres en precieze omschrijving van de locatie (plaats van levering
voor het materiaal)

- Straat en nr.:
..................................................................................................................

3. Ontleenbaar materiaal
Volgend materiaal kan aangevraagd worden door het gewenste aantal stuks in de
rechterkolom in te vullen. Het is mogelijk dat het gewenste aantal niet (volledig)
meer beschikbaar is. Contactpersoon 1 ontvangt tijdig een bevestiging via mail
van het materiaal dat gereserveerd werd.
De ontlening van het materiaal is gratis, contactpersoon 1 draagt evenwel de
eindverantwoordelijkheid en zal i.g.v. aantoonbare schade een factuur ontvangen
ten bedrage van de herstellings- of vervangingskost. Het materiaal wordt door de
technische dienst geleverd en nadien terug opgehaald, op voorwaarde dat de
aanvraag tijdig gebeurt.

Beschrijving

Afmetingen/opmerkingen

Herashekkens
Nadarhekkens

H: 2m x L 3,5m
L: 2,5m met losse voeten
L: 2,2m met vaste voeten

Vlaggenmasten
Tentoonstellingspaneel 2x1m - wit
Mobiel podium
L 8,75m x B 6,3m met afdak
(waarborg: 500 euro)
Podiumelement
2x1x0,40 OF 0,80m (hoogte
specifiëren aub)
Trap
H 0,80m
Piramidetent
4x4m (2 tenten kunnen
aaneengeschakeld worden)
Receptietafel
Rond, diameter 0,70m
Klapstoelen
Grijs, kunststof
Vouwtafels
1,80x0,75m
Tafelvitrine
1,58x0,70m
Vitrinekast
Zandzakken

Datum aanvraag:

Poten voor tafelvitrine
1,30x1,20x0,60 (4 zijden glas)

Beschikbaar
aantal
200
130
761
120
25
1
88
4
8
20
400
60
18
6
4

Gewenst
aantal

