AANVRAAGFORMULIER

gebruik Cultuurcomplex ipso facto

Aanvrager (verplicht in te vullen)
Naam van de organisatie/vereniging

Verantwoordelijke 1
Naam + voornaam

Straat

Nr.

Telefoonnummer / gsmnummer

Postcode

Stad

Functie van de aanvrager binnen de organisatie/vereniging

Emailadres

Verantwoordelijke 2
Naam + voornaam

Straat

Telefoonnummer / gsmnummer

Nr.

Postcode

Stad

Functie van de aanvrager binnen de organisatie/vereniging

Emailadres

Huurperiode (verplicht in te vullen)
Van (datum)

Om (uur)

Tot (datum)

Om (uur)

Activiteit (verplicht in te vullen)
Titel van de activiteit

Aard van de activiteit

Activiteit enkel voor leden

Activiteit voor grote publiek

Privéactiviteit
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Activiteit (vervolg) (verplicht in te vullen)
Aanvangsdatum en -uur activiteit

Geschatte publieksbezetting

Regeling drank
Bestelling van de drank en bediening wordt (autonoom) geregeld door de aanvrager (zonder gebruik van de aanwezige infrastructuur)
Gebruik van de aanwezige voorraad en van de aanwezige infrastructuur (tegen vergoeding aan de hand van een verbruikspercentage)
Terras cafetaria
Gebruik van het terras (aankruisen indien bijvoorbeeld buiten randanimatie is voorzien, indien een deel van het evenement zelf ook buiten zal doorgaan
(eventueel enkel bij mooi weer) of indien dit nodig is voor de catering, en nader omschrijven in onderstaand vak)
buiten wordt er randanimatie voorzien

nodig voor catering

een deel van het evenement ook buiten zal doorgaan (eventueel bij mooi weer)

Aard

Faciliteiten (verplicht in te vullen)

Datum

Per dag/datum aankruisen wat je nodig hebt

Dag

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Polyvalente zaal (+ sanitair + bergruimte + vestiaire + beschikbare tafels en stoelen)
Tentoonstellingsruimte/foyer (+ sanitair)
Cafetaria (+ sanitair + bergruimte + beschikbare tafels en stoelen)
Artiestenloge 1
Artiestenloge 2
Tribune
Lichtinstallatie
Geluidsinstallatie*
Beamer/scherm

*Bij gebruik van de polyvalente zaal is het verplicht de aanwezige geluidsinstallatie te gebruiken. De mobiele geluidsinstallatie kan enkel gehuurd
worden voor randactiviteiten die buiten de polyvalente zaal plaatsvinden. De mobiele geluidsinstallatie dient via een afzonderlijk formulier te
worden aangevraagd bij de dienst materialenverhuur (zie onderaan).
Opmerkingen

Datum aanvraag

Handtekening aanvrager

Aanvragen voor extra materiaal, een afwijking van de geluidsnormen, het plaatsen van publiciteit en/of het uithangen van
affiches dienen te gebeuren via afzonderlijke formulieren (www.oudenburg.be/organiseren).
De huur omvat geen extra toiletpapier.
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