Aanvraagformulier
Materialen Opmeer
Bewonersinitiatieven 2020

Het aanvraagformulier wordt behandeld door team combinatiefunctionarissen van de gemeente Nissewaard.

datum aanvraag: March 12, 2020

naam aanvrager:

naam organisatie:
tel:

mailadres:
postcode:

adres:

plaats:
datum activiteit:
Voor welk gebied is uw aanvraag: kern / wijk

tijdstip van

tot

Aanvraag voor (naam van de activiteit):
Is er melding gedaan van uw evenement of, indien noodzakelijk, heeft u
een evenementen vergunning aangevraagd?

ja

nee

melding

vergunning

Let op, zonder vergunning of toestemming worden materialen niet uitgeleend.
doelgroep:
aantal deelnemers:
tweede contact persoon:
mobiel:

tent van 6 bij 6 meter (gecertificeerd en voldoet aan veiligheidsnormen van brandweer Max 1 tent per
evenement drie evenementen per kalenderjaar, meer tenten komen voor eigen rekening en moeten
apart aangevraagd worden bij de verhuurder.
0

Lange tafels maximaal 10

0

Sta tafels maximaal 6

0

Banken maximaal 20

Maximaal 50 personen in een gesloten tent (opgezet met voor achter en zijwanden).
Bij weersomstandigheden boven windkracht 5 worden de tenten niet opgezet.
Mocht u meer materialen willen gebruiken dan moet u deze financieren vanuit uw eigen budget. Dit kan
via de firma Opmeer of een door u gekozen verhuurder. Vanuit de firma Opmeer worden deze extra
materialen direct aan u apart gefactureerd

Aanvraagformulier
Materialen Opmeer
Bewonersinitiatieven 2020

Algemene voorwaarden Opmeer verhuurservice
1. De aanvrager toont bij desbetreffende medewerker van de gemeente Nissewaard, Team Samenleving aan dat het hier gaat om een activiteit ten behoeve
van de leefbaarheid van bewoners in een straat, buurt of wijk van de gemeente Nissewaard
2. Indien nodig overlegt de aanvrager een reeds afgegeven vergunning, een aanvraag voor vergunning of een plan dat moet leiden tot een
vergunningaanvraag. (NB: Een alsnog geweigerde vergunning leidt automatisch tot geen beschikbaarstelling van de materialen)
3. De desbetreffende medewerker van team Samenleving keurt de aanvraag goed voordat tot beschikbaarstelling wordt overgegaan. Nadere afspraken over
data, tijden etc. worden overeengekomen.
4. Elektrische apparaten dienen aangesloten te worden volgens de geldende voedings- en beschermingsnormen. (zie ook de nadere voorwaarden die
gesteld zijn in de vergunning)
5. Indien van toepassing, de gasbarbecue dient volgens de bijgeleverde aanwijzingen gebruikt én schoongemaakt te worden (zie ook de nadere voorwaarden
die gesteld zijn in de vergunning)
6. Indien de aanvraag ook het gebruik van de tent behelst dan gelden de volgende instructies/voorwaarden:
- Indien de aanvrager een rechtspersoon betreft wordt bedoeld: diegene die een dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid draagt;
- Indien de aanvrager een natuurlijk persoon betreft wordt deze persoon geacht bij de instructie van de firma Opmeer, voor plaatsing van de
tent, aanwezig te zijn;
- Bij windkracht 5 of meer wordt niet overgegaan tot de beschikbaarstelling van de tent. Indien deze windkracht ’’op’ komt zetten” tijdens de activiteit
dan wordt de aanvrager verplicht direct contact op te nemen met firma Opmeer voor het onmiddellijk weg laten halen van de tent;
- Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de bewonersactiviteit, wordt bij de aanvraag de afmeting van de gewenste tent bepaald door de medewerker
van team Samenleving
7. Alle beschikbaar gestelde materialen dienen na afloop schoon en heel door de aanvrager aangeboden c.q. teruggebracht te worden. (NB: De kosten voor
het schoonmaken van een (indien van toepassing) barbecue bedragen € 55,- en zullen achteraf bij de aanvrager worden gedeclareerd)
8. Indien beschadiging of vermissing van onderdelen c.q. materialen optreedt tijdens de gehele beschikbaarstellingtermijn dan dient op de eerst volgende
werkdag direct de desbetreffende medewerker van team Samenleving in kennis te worden gesteld.
9. De aanvrager wordt geacht een daartoe doelmatige verzekering voor een ’’evenement’’ te hebben afgesloten. (NB: Mogelijk dat de activiteit valt onder de
huidige gemeentelijk afgesloten verzekering voor vrijwilligers c.q. gemeentelijke vrijwilligersactiviteiten. Hier zal per geval door de medewerker van team
Samenleving uitsluitsel over verkregen moeten worden)
10.De bepalingen in de vergunning en het aanvraagformulier zijn bovenal leidend. Nadere bepalingen kunnen door een medewerker van team Samenleving
gesteld worden.
11.Voor alle beschikbaar gestelde materialen geldt dat het gebruik op eigen risico van de aanvrager plaatsvindt. Dit gedurende de gehele termijn waarin de
aanvrager beschikt over de beschikbaar gestelde materialen.

Akkoord met de voorwaarden
Naam / handtekening:

Lokatie afleveren materialen, straat:

