Aanvraag uitleen materialen
Wanneer u gebruik wilt maken van materialen van de gemeente Elburg (niet verplicht/mits voorradig)
dient u dit formulier minimaal 2 weken voor de afhaaldatum retour te zenden aan de gemeente Elburg,
Postbus 70, 8080 AB ELBURG. Wanneer de door u gevraagde materialen niet beschikbaar zijn, zullen
wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Ook is het mogelijk dat de gemeente de
materialen brengt en weer ophaalt (maximaal 1 adres), u bent hiervoor € 50,00 verschuldigd.
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam aanvrager:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………… Woonplaats:………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving evenement:……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Begindatum:……………………………………………… Einddatum:……………………………………………..
Af te zetten wegen
Straatnaam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afzetten ter hoogte van:……………………………………………………………………….. breedte rijbaan:………………………………
Materialen worden opgehaald door:
Naam:…………………………………………………………………………........................................................................
Adres/woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum afhalen + tijdstip:……………………………………………. Datum retour + tijdstip:………………………………………….
Materialen kunnen op werkdagen worden gebracht en gehaald ’s morgen tussen 8.00 – 11.30 uur en ’s
middags tussen 13.00 – 16.00 uur.
Materialen laten brengen en halen door de gemeente. (max. 1 adres en de kosten zijn € 50,-)
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Brengen op datum:………………………………. tijdstip:…………………………………..
Ophalen opdatum:……………………………….. tijdstip:…………………………………..
U bent verantwoordelijk voor de materialen tot deze zijn opgehaald/teruggebracht. Bij vermissing en/of
beschadiging zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht.

Benodigde materialen
Dranghekken:…………………..aantal. Breedte van de hekken 2.5 m1; er zijn maximaal 75 dranghekken
beschikbaar; tot 20 hekken kunnen worden afgehaald op een dranghekwagen; bij meer hekken dient u
zelf voor vervoer te zorgen.
Dranghekwagen (max 20 dranghekken)

□ wel □ niet

Huisvuilcontainers:…………..aantal. Indien u gebruik maakt van huisvuilcontainers groot 240 ltr. dienen
deze na gebruik leeg en schoon ingeleverd te worden; voor eventuele volle en/of vuile containers
brengen wij € 4,54 per container in rekening.
Afzethekken:……………….aantal. Voor het werkelijk afzetten van wegen; deze hekken zijn voorzien van
een rood-witte plank en het verkeersbord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen); denk eraan
dat u voor iedere afzetting minimaal één afzethek besteld en voor wegen breder dan 3 meter extra
dranghekken om de afzetting over de gehele wegbreedte te realiseren.
Bebording

aantal

opmerkingen

Verboden in te rijden
Bord C1

………………

Bord C2

………………

Bord C3

………………

Bord E1

………………

……………………………..

………………

Éénrichtingsweg ,
verboden in te rijden
Éénrichtingsweg

Parkeerverbod

Bord (overige)

De borden die in deze tabel staan dienen overeenkomstig de bij de vergunning versterkte tekening te
worden geplaatst.
Wanneer u over dit formulier vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Elburg, de
heer F. van den Akker of diens vervanger op telefoonnummer 0525-688666.

