Gebruik gemeentelijke materialen aanvragen
Met dit formulier vraagt gebruik van gemeentelijke materialen aan, zoals hekken, bebording of
verlichting.
Kosten en beschikbaarheid
Bezorgen en ophalen van de materialen door de gemeente kost € 30,00. De huurprijs van hekken is
€ 1,10 per hek. U ontvangt hiervoor een rekening. Contante betaling is niet mogelijk.
Kosten van beschadigingen aan het materiaal of verlies of diefstal van de materialen brengen wij bij
de aanvrager in rekening.

De gemeente heeft niet altijd de gevraagde materialen beschikbaar. Dient u daarom op tijd uw
aanvraag in.
Let op: Voor het organiseren van een evenement hebt u een vergunning nodig.
Deze vraagt u aan via apv@debuch.nl
Meer informatie
Als u meer informatie wilt, belt of mailt u met
Marko Zaadnoordijk 06 153 536 71 / markozaadnoordijk@debuch.nl of
John van Egteren 06 257 560 60 / johnvanegteren@debuch.nl.
Gegevens aanvrager
Naam bedrijf / vereniging
KvK- of BSN-nummer
Contactpersoon

Naam en voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Mobiel nummer
Mailadres
Benodigde materialen
Aantal hekken
Overige materialen
Gegevens evenement
Datum evenement
Naam evenement
Locatie evenement

Ophalen of bezorgen
Als u de materialen zelf ophaalt, neemt u minimaal één week voorafgaand aan de ophaaldatum
contact op met Marko Zaadnoordijk of John van Egteren. Ophalen en weer afleveren van de
materialen is bij de gemeentewerf, Kerkedijk 35 in Bergen (NH). De werf is op maandag t/m vrijdag
open van 08.00 tot 15.00 uur.
Datum bezorgen
Tijdstip bezorgen
Datum ophalen
Tijdstip ophalen
Situatietekening en hekkenplan
Bij de aanvraag stuurt u een situatietekening (bv via Google Maps) waar u de gemeentelijke
materialen wilt plaatsen of een hekkenplan.
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld
Plaats en datum
Handtekening aanvrager

U stuurt uw aanvraag naar:
Gemeente Bergen
werf Bergen / Marko Zaadnoordijk
Postbus 175
1860 AD Bergen (NH)
Reactie op uw aanvraag
Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u bericht over de beschikbaarheid van de
materialen en de kosten.

