Koninklijke Karnavalraad – Ninove
CARNAVALSTOET NINOVE - DE ROZE ZONDAGSTREIN
18 februari 2018
de grootste publiciteitskaravaan van de Denderstreek
Geachte heer/mevrouw,
Op zondag 18 februari 2018 zijn wij aan de 58ste editie van de Ninoofse Carnavalstoet
“DE ROZE ZONDAGSTREIN”.
Zoals ieder jaar komen een massa mensen uit uw omgeving onze carnavalstoet bekijken. Wij rekenen graag
op uw medewerking om de publiciteitskaravaan andermaal tot een succes te doen uitgroeien. Dank zij deze
steun leeft carnaval Ninove. De publiciteitskaravaan zal vertrekken te MEERBEKE (Boudewijnlaan).
Opgelet nieuwe locatie!

Inschrijvingskosten
1 personenwagen

40 euro

1 vrachtwagen/autobus of
personenwagen met aanhangwagen of bestelwagen

62 euro

5 personenwagens
(= 4 + 1 gratis)

160 euro

5 vrachtwagens
(= 4 + 1 gratis)

250 euro

vanaf de zesde
personenwagen telkens

+ 20 euro

Vanaf de zesde vrachtwagen telkens

+ 38 euro

OPGELET! : Op bevel van de Parket Magistraat is het voortaan verboden snoep, of om het even welk goed, uit
te werpen van om het even welk voertuig in de publiciteitskaravaan. Deze goederen mogen wel verdeeld worden
via personen die naast of buiten het voertuig lopen. Deze maatregel dient enkel en alleen om in de toekomst de
veiligheid van de massa toeschouwers te blijven garanderen.

Opmerking
Per ingeschreven voertuig uitgerust met een geluidsinstallatie zal voor SABAM
dienen te worden betaald.

26,00 euro (6% BTW inbegrepen)

Deelname met lastdieren aan de carnavalstoet of publiciteitskaravaan is bij gemeentelijk besluit verboden.
Alsook quads, moto’s, bromfietsen en gemotoriseerde driewielers zijn verboden tot deelname.

Het inschrijvingsformulier kan worden verzonden aan Mevrouw Pascale Timmermans, zie contactadres,
tot en met 09 februari 2018.
Uw inschrijvingsgelden dienen te worden overgeschreven op bankrekening BE54 9793 3727 8297 van de
vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove, Désiré De Bodtkaai 20, 9400-NINOVE.
VERPLICHT op POLITIEBEVEL : kennisgeving van NAAM en GSM-nummer van de verantwoordelijke tijdens
de publiciteitskaravaan (persoon moet bereikbaar zijn op die dag vanaf 08u00)
Politieke partijen of strekkingen of afgeleiden hiervan, worden NIET toegelaten in de reclamestoet.
Uw deelnamebewijs met kostenvermelding zal U na ontvangst van de storting worden overgezonden. De
juiste gegevens in verband met volgnummer en reisweg worden U, na ontvangst van het
inschrijvingsformulier, in de laatste week voorafgaand aan de stoet ter beschikking gesteld.
In de hoop U te mogen begroeten als deelnemer, blijven wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen.
Wij danken U bij voorbaat voor uw interesse.
Contactadres
Carael Pascal of Timmermans Pascale (0474/61.37.19)
Désiré De Bodtkaai 20
9400-NINOVE
tel : 054/33.22.32
fax : 054/31.93.53

Voorzitter vzw Karnavalraad - Ninove

e-mail : pascal.carael@telenet.be of www.carnavalninove.be

PASCAL CARAEL

Inschrijvingsformulier
Ondergetekende :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verantwoordelijk voor de firma :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gevestigd te : (adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAAM EN GSM-nummer verantwoordelijke tijdens de publiciteitskaravaan :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De hoogte van het voertuig mag maximaal 4m20 zijn.
Wenst ……………personenwagen(s)
en/of ………………vrachtwagen(s) en/of autobus
volledige lengte van de vrachtwagen(s) of autobus :…………………………………meter
en/of ………………bestelwagen(s) en/of …………… wagen(s) met aanhangwagen
volledige lengte van de bestelwagen(s) eventueel met aanhangwagen :…………………………………meter
in te schrijven voor deelname aan de publiciteitskaravaan van de carnavalstoet te NINOVE
op 18 februari 2018.
Er is/zijn ………………… geluidsinstallatie(s) voorzien.
De som van : ………………………………………………………………… werd gestort op bankrekeningnummer
BE54 9793 3727 8297 van de vzw KARNAVALRAAD – NINOVE, Désiré De Bodtkaai 20 te 9400-Ninove.
Opmerkingen
Ik heb kennis genomen van het feit dat :
•
indien mijn voertuig(en) NIET ingeschreven is/zijn bij de organisatie van de vzw KONINKLIJKE
KARNAVALRAAD-NINOVE voor het gebruik van een geluidsinstallatie, ikzelf of mijn firma
verantwoordelijk wordt gesteld voor de publicitaire doeleinden van dergelijke toestellen ten
aanzien van SABAM.
•
Indien het te betalen bedrag voor deelname aan de publiciteitskaravaan niet tijdig betaald is, kan
de verantwoordelijke de deelname tot deze stoet weigeren. (vervaldag : 09 februari 2018)
Ik verklaar op de hoogte te zijn van het feit dat de deelnemers aan de publiciteitskaravaan onderworpen
zijn aan de voorschriften van de wetgeving op het wegverkeer, alsook aan de geschreven en mondelinge
richtlijnen van de verantwoordelijke organisatoren en dat de vzw KONINKLIJKE KARNAVALRAADNINOVE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
DATUM :
HANDTEKENING :

