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Carnavalstoet Kieldrecht op Zondag 5 april 2020 
 

Wij verzoeken u dit inschrijvingsformulier duidelijk ingevuld (enkel in drukletters) 

en met duidelijke foto’s (met de minimum afmetingen van 10 op 15cm),  

terug te sturen naar Inge Van  Cauwenbergh tav Orde Der Beursvrienden, Molenstraat 75b6 te 9130 Kieldrecht, 

of door te mailen naar inge.vc@telenet.be  

om dan op de Prinsverkiezing tijdens de contractbespreking een effectieve prijs te bepalen. 

De Prinsverkiezing zal doorgaan op zaterdag 1 februari 2020 in zaal Ermenrike te Kieldrecht. 
 

OPGELET! Geen foto’s bij = geen prijsbespreking mogelijk!!! 

(bij niet aanwezigheid zal het organiserende comité zelf het startgeld bepalen zonder onderhandeling) 
 

GELIEVE DIT DOCUMENT IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN AUB 
 

Naam vereniging of groep: ……………………………………………………………………………………….. 

Naam contactpersoon: ….…………………............................................................................................................. 

Adres: ..……………………………………………………………………………………………………………. 

GSM: ….…………………………………… EMAIL: …...…………………………………………………….... 

Bankrekeningnummer: IBAN: ….………………………………………………. BIC: ………...……………….. 

1.Thema van de uitgebeelde groep: ………………...………………………………………………....................... 

2. Korte beschrijving van de uitbeelding: ..…………………………………………………..…………………… 

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

3. Aantal deelnemers: ………… 4. Muziekinstallatie: JA/NEEN - Indien ja, hoeveel boxen op de wagen? …….. 

5. Afmetingen van de wagen:    H……..…………x L…..…………..x B…….……………... 

6.Aantal meters nodig voor volledige opstelling: ………... METER 

7. Vraagprijs:      €……………. 

8. SABAM en Billijke vergoeding betalen wij, aanvraag machtiging gemeente Beveren wordt door ons gedaan. 

9. Breng uw verzekering in orde, de rechtsgeldigheid kan gecontroleerd worden voor aanvang stoet. 

Door in te schrijven, verbinden wij ons ertoe de reglementen,  ons door de politie en de organisatoren voorgeschreven, 

strikt te zullen naleven.  De weg voor en na de stoet leggen wij af op eigen verantwoordelijkheid.                                               

(CONFETTI VERBODEN) Vertrek 14u30 in de Acacialaan - uitbetaling gebeurt via bankoverschrijving 

Datum: ……./…..../……….     Naam: ………………………………………………. 

Handtekening: 

        

http://www.deordederbeursvrienden.be/

