
 

 

 

 

 

Beste vereniging, 

 

Bedankt voor jullie inschrijving voor Berghem Bruist 2013. Om het een en ander in te 

kunnen delen en in te kunnen plannen hebben we echter nog informatie van jullie 

nodig. 

 

Laatst hebben we al gevraagd of de gegevens die van jullie bekend zijn bij ons te 

contoleren. Als jullie gewijzigde gegevens gestuurd hebben, zouden deze aangepast 

moeten zijn. Hieronder graag nogmaals jullie gegevens noteren: 

 

Vereniging    : ………………………………………………. 

Contactpersoon   : ………………………………………………. 

Postadres contactpersoon  : ………………………………………………. 

Telefoon    : ………………………………………………. 

E-mailadres    : ………………………………………………. 

 

Gebruiker Berchplaets?  : Ja / Nee 

Zo ja, willen jullie ook graag in de Berchplaets jullie activiteit doen? 

Ja / Nee, liever ……………………………………………………………… 

  



Natuurlijk zijn we ook erg nieuwsgierig naar jullie activiteit. Kun je kort omschrijven 

wat we van jullie kunnen verwachten: 

Optreden:   ja 

    nee 

Zo ja, waar moeten we rekening mee houden t.a.v. opbouw, duur optreden, aantal 

optredens, afbreken, opstelruimte, enz..: 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving activiteit: 

 

 

 

 

 

Wellicht ten overvloede: het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te 

ontplooien: dus niks verkopen en geen activiteiten aanbieden tegen een vergoeding. 

 

In onderstaand overzicht kun je aangeven of je een kraam wilt, stroom en/of water en 

of je kosten denk te gaan maken. Het opgeven van kosten betekent niet dat wij die 

ook gaan vergoeden. Het totale kostenoverzicht zal bepalen of, en zo ja, hoeveel we 

kunnen vergoeden. 

 

Benodigdheden: 

Kraam aantal: Elektra 220V Water Kosten totaal 

 Ja / Nee Ja / Nee  



 

Hebben jullie nog wensen voor de plaats i.v.m. jullie activiteit en/of de veiligheid? 

(Denk hierbij aan wel/niet verhard, grootte terrein naast de kraam, bomen, enz..). 

LET OP: stroom is vanaf een aantal vaste punten van het terrein, de vereniging is 

zelf verantwoordelijk voor minimaal 25 meter verlengkabel. 

Aanvullingen op benodigdheden: 

 

 

Indien je voor bovenstaande activiteit kosten maakt, zijn wij graag op de hoogte 

waarvoor deze kosten nodig zijn. Geef ook even aan of er een optie is waar een 

einddatum aan verbonden is. In onderstaand vak graag een specificatie van de 

eventuele kosten: 

 

Specificatie eventuele kosten: 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld waar moeten we rekening mee 

houden met de plaats op het terrein (veiligheid, activiteit): 

 

  



Vragen en/of opmerkingen: 

 

 

 

 

De commissie verenigingen mag afwijken van aangevraagde zaken, maar zal dit 

altijd in afstemming met de contactpersoon doen. Bedankt voor jullie medewerking 

en we zien jullie ingevulde formulier graag zo snel mogelijk retour.  

 

 

Dit formulier graag zo snel mogelijk mailen naar 

verenigingen@berghembruist.nl 

Of in de brievenbus doen op Saturnusstraat 12. 
 

 


