
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 
03 340 00 00         dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 
 
 

Aanvraagformulier 
materiële ondersteuning  

Neem voor bijkomende info contact op met het evenementenloket:  
evenementen@rijkevorsel.be - 03 340 00 36 / 35 

(*) verplicht in te vullen – (**) schrappen wat niet past 

 
Info 

De gemeente Rijkevorsel beschikt over verschillende materialen waarvan erkende verenigingen en 
gebuurten gebruik kunnen maken. Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend 
aan privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven. 

Het indienen van een aanvraag dient te gebeuren via het online aanvraagformulier of via deze 
uitleenfiche die je bezorgt aan het onthaal van het gemeentehuis. De aanvraag dient te gebeuren 
minimum één maand en maximum zes maanden voor de datum van een activiteit.  

 

Persoonlijke gegevens aanvrager 
Naam vereniging: *   …………………………………………………………………………………………………. 

Naam verantwoordelijke: *  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres verantwoordelijke: *  …………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon verantwoordelijke: * …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail verantwoordelijke:  …………………………………………………………………………………………………. 

 

Informatie evenement en aanvraag materiaal 
Datum aanvraag: * ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 

Datum evenement: * ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 

Soort evenement: * ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 

Leveradres: *  ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 

Wenst aanwezig te zijn bij de levering: **  ja - neen  

 Indien ja – telefoon contactpersoon: * …………………………………………………………………………. 

Opmerkingen:  ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 

   ………….………………………………………………………………………………………………….………….

   ………….………………………………………………………………………………………………….…………. 
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Uitleenfiche 
 

Gewenste materiaal 

 

Extra info 

Aantal 

beschikbaar 

Aantal te 

leveren 

Tafels 8 personen  26  

Tafels 4 personen  20  

Ronde tafels (hoog) Niet voor buiten of in een tent 10  

Ronde tafels (laag) Niet voor buiten of in een tent 16  

Klapstoelen (per 50) Niet voor buiten of in een tent 250  

Tuinstoelen (per 20)  240  

Podiumelementen (hout of aluminium) mogen niet buiten gebruikt worden! 

Podium hout 1,25 x 1,25 m 

per blok 

Blokken 30 cm hoog 18 (27 m²)  

Podium hout 1,5 m² per blok Blokken 60 cm hoog 10 (15 m²)  

Podium hout 1,5 m² per blok Blokken 85 cm hoog 10 (15 m²)  

Podium aluminium 1 x 2 m Verstelbare hoogte: 40, 60, 80 en 

100 cm (vijf per kar) 

35 (70 m²)  

Trap voor aluminium podium  1  

Ere-podium  1  

Tenten 4 x 4 m 4  

Tassen en ondertassen  200  

Lepeltjes  200  

Percolator  Voor 120 tassen – 15 liter 1  

Nadarafsluiting wagen = 2,6 m x 100 stuks = 260 m² 2 wagens  

Vlaggenmasten  8  

Tentoonstellingspanelen Met houten voet 12  

Geluidsmeter  1  

Volksspelen 1 set = 6 stuks 1  

 

Naam verantwoordelijke: *  …………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening:  


