AANVRAAGFORMULIER ONTLENEN
PFV-MATERIAAL

I. Gegevens van de aanvrager
Naam vereniging:
Lid van de PFV? ☐ ja

☐ nee

Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Afdelingsnummer:
Tel:

GSM:

e-mail:
Rekeningnummer: BE
Gegevens contactpersoon (enkel in te vullen indien verschillend van de aanvrager):
Naam en voornaam:
Lid van de PFV? ☐ ja

☐ nee

Straat en huisnummer:
Tel:

GSM:

e-mail:
Rekeningnummer: BE
II. Informatie over de aanvraag
Periode van de activiteit: Van Klik om datum te kiezen

Tot en met

Klik om datum te kiezen

Naam van de locatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Aard van de activiteit:
Geschat aantal deelnemers:

•
•

•

•
•

•
•
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Postcode en gemeente:

III. Informatie over het materiaal
Duid hieronder aan welk materiaal u wenst te ontlenen.
Tent en alle toebehoren: ☐
(grondzeil, boog, 3 zijwanden, 4 verzwaringszakken, elektrische pomp, repair kit, 16 grondpennen)

Eventflag + voet: ☐

Aantal (maximum 3)

Vlag (100cm x 150cm): ☐

Aantal (maximum 3)

Vlag (150cm x 200cm): ☐

Aantal (maximum 3)

IV. Waarborg
Artikel 6 (uit het betreffende reglement):
Er dient minimum 1 week voor de datum van afhaling een waarborg te worden betaald:
Huur tent en toebehoren: € 250,00 waarborg
Huur eventflags en vlaggen: € 50,00 waarborg
Indien men zich houdt aan alle voorwaarden van dit reglement wordt, binnen de 14 dagen na het
terugbrengen van het materiaal, de betaalde waarborg terugbetaald. Indien er schade wordt
vastgesteld zal de waarborg worden ingehouden. Als de waarborg niet toereikend is voor het
herstellen of vervangen van de materialen, wordt dit extra aangerekend. Een volgende aanvraag kan
geweigerd worden.
Deze waarborg dient te worden gestort op rekeningnummer van de PFV vzw BE97 4469 7072 8149
met vermelding van ‘ontlenen materiaal + de naam van de aanvrager’
V. Ondertekening

Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Handtekening:
Naam en voornaam:
VI. Wat te doen met deze aanvraag
Deze aanvraag dient ondertekend te worden bezorgd aan het secretariaat van de PFV. Dit kan per
post naar Petanque Federatie Vlaanderen - Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent, per mail
naar secretariaat@pfv.be of per fax naar 09/243.11.49.
Een medewerker van de PFV zal u vervolgens contacteren ter bevestiging van de goede ontvangst
van uw aanvraag en indien nodig de vraag naar bijkomende informatie. Tenslotte zal er in overleg
een datum afgesproken worden waarop het materiaal kan worden opgehaald op het kantoor van de
PFV.

•
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•
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•
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☐ Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van het reglement betreffende het uitlenen van
☐
materiaal van de PFV vzw en dat ik akkoord ga met de bepalingen van het reglement.

