
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Voor de « Dag Van de buren» op vrijdag 27/05/2022. 

(in te leveren voor 06/05/2022) 

Gelieve het formulier ingevuld terug te sturen per e-mail (festivity@berchem.brussels), per brief of 
door het af te geven aan de balie van het gemeentehuis (ter attentie van het Huis van de Deelneming 
en de Burgerzin), Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem. 

Identificatie : 

Naam :     
Voornaam :       
Post : 
Tel. :    
GSM : 
Adres :      

Beschrijving van uw Burendagproject: 

 personen ? 

Plaats van het feest :     
Party tijd :  à 23 uur (max !) 
Verwacht aantal personen :      
Beschrijving van de partij :    

Plan of indeling van de activiteit (bij te voegen) 

(Onder voorbehoud van toestemming van de plaatselijke politie) 
Straatafsluiting?              JA  NEE 
Afwijkingen te plannen?  JA  NEE 

Bent u van plan een barbecue aan te bieden? JA             NEE       
(Voor de organisatie van een barbecue is de voorafgaande toestemming van de politie vereist) 
Heeft u andere mobiele infrastructuur gepland? JA             NEE 
Zo JA, welke? 

Gemeentelijk materieel : 

(gelieve het aantal aan te geven dat u wenst bij te wonen - afhankelijk van beschikbaarheid) 
Om een maximum aan organisatoren te kunnen bedienen, hebben we een maximum van 20 stoelen en 3 tafels 
per feest, dank u voor uw begrip. 

Tafels : 
Stoelen : 



Punt van aandacht: 
Aangezien het gemeentebestuur op 26 en 27 mei 2022 gesloten is, zal het gevraagde materiaal op woensdag 
25 april door de gemeentediensten bij de organisator of een door hem/haar aangewezen persoon in bewaring 
worden gegeven. Het aldus uitgeleende materiaal zal op maandag 30 mei 2022 op hetzelfde adres worden 
opgehaald.  

Naam van de verantwoordelijke persoon : 
Adres:  
Telefoon: 

Opmerkingen, vragen ? :

Datum      Handtekening van de aanvrager : 
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