Aanvraag voor het lenen/ huren van feest- en audio-visueel materiaal
Stad Vilvoorde
Dienst gebouwen en logistiek
Buyssestraat (Cyriel) 25
1800 VILVOORDE
Tel. 02 255 46 10

Gegevens van de aanvrager
1

1Vul uw gegevens in.
voornaam en naam
straat en nummer
postcode en plaats
telefoonnummer
e-mail

2

1Voor welke vereniging vraagt u dit materiaal aan?

3

1Is de vereniging erkend door stad Vilvoorde?
Ja.
Erkenningsnummer:
Neen.

Gegevens van de activiteit
4

1Omschrijf kort de aard van de activiteit.

5

1Vul de periode in waarin de activiteit plaatsvindt.
startdatum
einddatum

6

1Vul in van wanneer tot wanneer u het materiaal wenst te ontlenen.
startdatum
einddatum

6a Gewenste leveringsdatum en -plaats.

6b Gewenste afhalingsdatum.

7

1Kruis aan wanneer u het audiovisueel materiaal komt ophalen.
Het materiaal wordt opgehaald bij de dienst gebouwen en logistiek, site Asiat, Buyssestraat (Cyriel) 25, 1800
Vilvoorde.
maandag tussen 9 en 12 uur;
vrijdag tussen 9 en 12 uur.

8

1Kruis aan wanneer u het audiovisueel materiaal komt terugbrengen.
Het materiaal wordt teruggebracht naar de dienst gebouwen en logistiek, site Asiat, Buyssestraat (Cyriel) 25, 1800
Vilvoorde. De exacte datum wordt vermeld in de bevestigingsbrief. Wanneer u drie dagen na deze datum het
materiaal niet hebt teruggebracht, moet u 10 euro per werkdag betalen, gerekend vanaf de dag dat het materiaal
moest worden teruggebracht.
maandag tussen 9 en 12 uur;
vrijdag tussen 9 en 12 uur.

Gegevens van het audiovisueel materiaal
9

1Vul in hoeveel materiaal u wilt ontlenen.
Geluid

Licht

Andere

kleine geluidsinstallatie

4 LED spots + statief

DVD/VHS speler

grote geluidsinstallatie

lichtbrug

verdeeldoos

hoornluidspreker

volgspot + statief

kabelhaspel 40m

microstatief

lichtmodulator

kabelhaspel 25m

micro+ kabel

lichteffect Colorwave

verlengsnoer +10m

micro draadloos

lichteffect Waterwave

verlengsnoer -10m

micro hoofdsets

lichteffect Colorball

hoofdtelefoon

lichteffect Led Devil

multikabel micro

lichteffect Led Strobe

megafoon

blacklight

soundmix
geluidsmeter

Gegevens van het feestmateriaal
10 1Vul in hoeveel materiaal u wilt ontlenen.
stoel

trap voor podium

verlengkabel 20m

tafel 8 personen

nadarafsluiting

verlengkabel 30m

tafel 6 personen

verdeelkast

verlengkabel 40m

mobiel podium
podiumelement

Ondertekening
11 1Vul in en onderteken.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum
handtekening

verlengkabel 50m

voornaam en naam

Aan wie bezorg ik dit formulier?
12 1U bezorgt dit formulier maximum 6 maanden en minimum 1 maand voor de start van de activiteit aan
de het college van burgemeester en schepenen, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
13

Voor audiovisueel materiaal; ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief wordt vermeld:
- welk materiaal ontleend wordt,
- wanneer het materiaal afgehaald en teruggebracht moet worden,
- de waarde van het materiaal,
- het huurbedrag,
- het huurbedrag wordt contant betaald bij afhaling van de goederen op site Asiat.
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst gebouwen en logistiek, site Asiat, Buyssestraat (Cyriel)
25, 1800 Vilvoorde, openingsuren:
- maandag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 uur,
- dinsdag, woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Voor feestmateriaal; ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief wordt vermeld:
- welk materiaal ontleend wordt,
- wanneer en waar het materiaal geleverd en afgehaald wordt,
- het huurbedrag,
- het huurbedrag wordt gefactureerd na het evenement door de dienst financiën.

14 Privacyverklaring
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling
van uw dossier. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen meegedeeld
aan derden als dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om
uw gegevens in dit bestand te raadplegen en te laten verbeteren.

