GEMEENTEBESTUUR GAVERE

*CUL004*

Markt 1 – 9890 GAVERE
T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01
www.gavere.be
info@gavere.be

AANVRAAG GEBRUIK GEMEENTELIJKE MATERIALEN
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u het gebruik aan van gemeentelijke materialen. Meer info over het
gemeentelijk reglement vindt u op www.gavere.be onder de rubriek Vrije Tijd & Recreatie –
Cultuur – gebruik van gemeentelijke materialen.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de gebruiker: de verantwoordelijke van de vereniging,
organisatie, dienst.

OPENINGSUREN UITLEENDIENST, BRANDWEERSTRAAT 20 – 9890 GAVERE
MAANDAG:

13.00 – 16.00U

ENKEL TERUGBRENGEN

DINSDAG:

08.00 – 11.00U

AFHALEN EN TERUGBRENGEN

VRIJDAG:

08.00 – 11.00U

AFHALEN EN TERUGBRENGEN

Gegevens aanvrager
Vereniging, organisatie, dienst:
Naam:

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

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon:
Voor- en familienaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente:……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:

……………………………………………

E-mail:

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

Gegevens activiteit
Omschrijf hieronder de geplande activiteit: (bv. fuif, bal, show, eetmaal, concert, bijeenkomst, beurs,
toneel, tentoonstelling, spelprogramma, buurtfeest, vergadering,…)

Datum:

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

Aard van de activiteit: …………………………………………………………………………………………………………………………

Periode van de ontlening
Houd rekening met weekend- en feestdagen.

Van …………………………………………………………………………………tot……………………………………………………………………
Adres van locatie ingebruikname materiaal

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente:……………………………………………………………………………………………………………………………

GEWENSTE MATERIALEN:
Alle materialen moeten afgehaald worden op de Uitleendienst, behoudens de uitzonderingen
vermeld in artikel 7 en 8 van het uitleenreglement (GR 28/05/2018).
A. PODIUM (aantal)

Gevraagd aantal

Podiumelement (59)

afm.: 1m x 2m; klemmen zijn los verkrijgbaar;
exclusief poten!

pootjes 40 cm (45 sets)

set van 4 poten voor podiumelementen

pootjes 80 cm (55 sets)

set van 4 poten voor podiumelementen

pootjes 100 cm (30 sets)

set van 4 poten voor podiumelementen

houten trap 40 cm (2)

houten opstap voor podiumelementen met
poten van 40 cm

houten trap 60 cm (3)

houten opstap voor podiumelementen met
poten van 80 cm

houten trap 80 cm (2)

houten opstap voor podiumelementen met
poten van 100 cm

overdekte podiumwagen
(1)

afm. 6m x 8m; Dit wordt uitgeleend mits hulp
van de aanvrager bij de opbouw en afbraak (
minstens 4).

B: AUDIO-VISUEEL
Beamer

Merk Sanyo - PLC-XU70, 1500Lum. (incl. VGA
kabel en afstandsbediening)

mobiel projectiescherm

Afm.: 1.83m. X 2.44m. In draagbare pvc koffer

mobiel projectiescherm

Afm. 1.50m x 1.20m.
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gewone microfoon (2)

set bestaande uit 1 micro met kabel van 6
meter

draadloze microfoon

set van 1 draadloze micro

combi microfoon (1)

1 micro met kabel en 1 draadloze micro

micro statief (5)

statieven passend voor alle aangeboden micro's

muziekinstallatie 1

muziekinstallatie 2

Versterker: Peavey XRD680S (150W.) Incl
micro met kabel (6m); incl 2 boxen JB Systems
'M20' (220W) en kabels (1 x 5m + 1 x 10m).
Enkel voor achtergrondmuziek.
Mengpaneel / versterker: Alto S8; Incl CDspeler ; incl 2 boxen RCF 200A (ingebouwde
versterker) en kabels (1 x 5m + 1 x 10m); incl.
aansluitkabel 2 x jack --> 1 x mini jack. Enkel
voor achtergrondmuziek.

Statieven boxen

1 paar statieven voor de boxen
muziekinstallaties

DVD Speler

Sony DVP-NS 38 (incl. afstandbediening en set
batterijen) in koffer

Regelbaar Belichtingsset

inclusief statieven en bediening +
kleurenframes.

C: OMHEINING
grote nadarwagen (3)

1 nadarwagen met 100 nadars (250Lm/
wagen)

kleine nadarwagen (1)

nadarwagen met 50 nadars ( 100Lm/wagen)

set nadarhekken (3)

set van 5 nadars (= 10 Lm)

Herashekkens (4 bokken)

per bok van 30 Heras (105 Lm); incl 30
klemmen,30 blokken en 10 steunen +
piketten)

Heras deur (1)

doorgang van 1,50m

set Heras hekkens (1)

set van 5 Heras (17,5Lm), inclusief 6 blokken
en 5 klemmen

D: VLAGGEN EN -MASTEN
Vlaggen:
Nationale vlag (5)

Afm.: 1,5m x 2,00m

Vlaamse leeuw (5)

Afm.: 1,5m x 2,00m

Gemeente Gavere (5)

Afm.: 1,5m x 2,00m

Gavere wapenschild (5)

Afm.: 1,5m x 2,00m

Vlag incl. mast:
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Nationale vlag (5)

Afm. Vlag:
1,5m x 2,00m
Mastlengte: 6 m.

Vlaamse leeuw (5)

Afm. Vlag:
1,5m x 2,00m
Mastlengte: 6 m.

Gemeente Gavere (5)

Afm. Vlag:
1,5m x 2,00m
Mastlengte: 6 m.

Gavere wapenschild (5)

Afm. Vlag:
1,5m x 2,00m
Mastlengte: 6 m.

Masten (5)

Witte mast, 6 m lang.

E. EVENEMENTENMATERIAAL
Vuurkorven (8)

incl. galva opvangbak

Barbecue (2)

Afm.: H: 82cm, B= 112 cm, D= 38 cm

Tentoonstellingspanelen
(8 sets)

set van 5 panelen en 6 steunen. paneel: H=
1,00m, B= 1,2m. Hoogte steunen: 2m.

Tentoonstellingsset (1)

handig in elkaar te klikken afm:

Evenementenkoffer (1)

bevat: 6 noodverlichting, 2 fluo oranje
fluohesjes, 4 blusdekens, 1 looplamp, 1
decibelmeter, 1EHBO-koffer, 6 pictogrammen
'nooduitgang', 5 pictogrammen 'brandblusser'

EHBO-koffer (1)

Alle middelen voor eerste hulp aan te bieden

Brandblusser 9kg (2)
Brandblusser 6kg (3)
standpijp 1

met waterteller + 1 kraan "1 met gardena
kraanstuk

standpijp 2

met waterteller + 1 kraan 1" + 1 kraan 3/4" en
2 gardena kraanstukken

standpijp 3

met waterteller met 2 kranen met DSPkoppeling 45mm; Waterslang zelf aan te
vragen bij de Brandweer + zelf afhalen en
terugbrengen

standpijp 4

met waterteller met 2 kranen 1" met gardena
kraanstukken

F: GEBRUIK G.O.RACING

Enkel voor activiteiten in het G.O.Racing,
in De Poort afhalen, bij ophalen sleutels
G.O.Racing.

Microfoon (3)

set bestaande uit 1 micro, kabel en statief

Draadloze microfoon (2)

set bestaande uit 1 draadloze micro,
zendinstallatie, kabel en statief

draagbaar
Projectiescherm (1)

in draagtas

mobiele beamer (1)

set bestaat uit beamer, electriciteitssnoer, vgakabel en afstandsbediening

Afstandsbediening
cinema beamer (1)

De vaste beamer kan enkel maar gebruikt
worden met de afstandsbediening
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Ondertekening
Ik heb het uitleenreglement (GR 28 mei 2018) gelezen en ga akkoord met alle bepalingen.
Handtekening contactpersoon:

Datum: ……… / ……… / ………………

BELANGRIJK:
Aan de gebruiker wordt gevraagd om de gemeentelijke materialen als een goede huisvader te
beheren. Beschadiging omwille van slecht beheer zal leiden tot schadevergoeding en /of uitsluiting van
het huren van gemeentelijke materialen.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen:
- opsturen naar: College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere
- e-mailen naar: info@gavere.be
Wat gebeurt er verder met dit formulier?
Dit formulier wordt overgemaakt aan de afdeling vrijetijdszaken. Zodra uw aanvraag
behandeld is, ontvangt u per brief of e-mail de beslissing betreffende uw aanvraag alsook alle
praktische informatie.
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de
procedure kan u contact opnemen met de afdeling vrijetijdszaken (De Poort), Markt 1 te 9890
Gavere.
vrijetijd@gavere.be - T 09 389 29 80 – F 09 389 29 01
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren:
maandag
8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u
dinsdag
8.45u – 11.45u
woensdag
8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u
donderdag
8.45u – 11.45u
vrijdag
8.45u – 11.45u
Privacyverklaring
De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij
uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan
per e-mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere.
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