
Aanvraagformulier voor lenen van gemeentelijke materialen 
 
1 Persoonlijke gegevens van particulier of organisatie die het evenement organiseert 
 

Naam organisatie of  
naam particulier  

Contactpersoon organisatie  
 

Straatnaam en huisnummer  
 

Postcode en plaatsnaam  
 

Telefoonnummer  
 

E-mail adres  
 

Geboortedatum  
 

Geboorteplaats  
 

BSN-nummer  
 

 
2 Voorzieningen 
 

2.1 Zijn materialen gewenst van de gemeente? 

   Ja   Nee 

 

 Zo ja, welke materialen? 

   Dranghekken *  Aantal  

  Wegafzettingen  Aantal  

  Vlaggen  Aantal  

  Vlaggenmasten *  Aantal  

  Vlaggenkorven *  Aantal  

  Parkeerverbodsborden  Aantal  

  Borden gesloten verklaring Aantal  

  Borden eenrichtingsweg  Aantal  

  Anders:  Aantal  

 

     Aantal  

* Voor dranghekken, vlaggenmasten en vlaggenkorven worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden jaarlijks op-
nieuw vastgesteld (Tarieventabel afdeling BOR/Ruimte behorende bij de Verordening Werken en diensten). Mogelijk komt u 
als vereniging, stichting of particulier (initiatief) in aanmerking voor een compensatie via de faciliteringsregeling. Meer informatie 
kunt u opvragen bij de verenigingsconsulent via 046-4389222. 

 
 Voor het reserveren van materialen dient u tijdig contact op te nemen met de heer M. Froyen, afd. Beheer Openbare Ruimte, 

tel.nr. 046-4389329. 
 U dient de materialen zelf op te halen en terug te brengen. 



 - 2 - 

 

2.2 Wenst u tegen betaling stroom van de gemeente aan te vragen? 

   Ja   Nee 

  

Zo ja, locatie stroomvoorziening: 

 

 Geef weer op situatietekening. 
 Voor het gebruik alsmede het aansluiten op de nutsvoorzieningen van het evenemententerrein dient u tijdig contact op te 

nemen met de Marktmeesters (tel. 046-4389222). 
 
3. Afval en milieu 
 

3.1 Maakt u het terrein na afloop zelf schoon? 

   Ja   Nee 

 

 Zo ja, waar en op welke datum + tijdstip? 

 

 

3.2 Wilt u dat de gemeente Beek het terrein tegen betaling schoonmaakt? 

   Ja   Nee 

 

 Zo ja, op welke datum + tijdstip? (bij voorkeur) 

 

 

3.3 Welke maatregelen/voorzieningen neemt u om vervuiling van het terrein te beperken?: 

 

 

3.4 Zijn er toiletten aanwezig? 

   Ja   Nee 

 Geef weer op situatietekening. 

 

 Zo ja, welke? 

   In vast gebouw  Aantal  

Toiletwagens met waterspoeling Aantal  

  Toiletwagens zonder waterspoeling Aantal  

  Plaskruizen  Aantal  

  Anders:  Aantal  

     Aantal  

 

3.5 Is aansluiting op riool op oppervlakte noodzakelijk? 

   Ja   Nee 

 

Aldus naar waarheid ingevuld op:   Door: 
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