Voorwaarden gebruik baniermasten gemeente Valkenswaard


Algemeen: besloten is geen goede doelen en collectes meer op de banieren te
plaatsen, alleen evenementen.



De gemeente beschikt over baniermasten op diverse locaties:
 Bij de zes invalswegen t.w. Leenderweg (bij terugplaatsing),
Eindhovenseweg, Nieuwe Waalreseweg, Westerhovenseweg, Luikerweg en
Maastrichterweg. op deze locaties staan telkens zes baniermasten dus in
totaal 36 masten,
 In het centrum van Valkenswaard (uitgezonderd het Marktplein van
Valkenswaard) staan op vijf locaties twee baniermasten dus in totaal 10
masten en
 Op het Marktplein van Valkenswaard hangen aan vijf lichtmasten een
mogelijkheid tot het hangen van vijf (kleinere) banieren.



Verzoeken om banieren op te kunnen hangen, kunnen alleen via e-mail ingediend
worden bij team BOR t.a.v. de heer Jan den Hollander jho@valkenswaard.nl. Het
verzoek moet uiterlijk een maand voor plaatsing zijn ingediend.



Verzoeken tot het hangen van banieren kunnen alleen worden ingediend voor:
 Vier van de zes baniermasten bij de zes invalswegen dus in totaal 24 stuks
en/of
 de 10 masten in het centrum van Valkenswaard (uitgezonderd het
Marktplein).
Verzoeken kunnen dus niet ingediend worden op de overige baniermasten bij de
invalswegen en de banierlocaties op het Marktplein. Deze zijn namelijk voorbestemd
voor gemeentelijke banieren.



Indien de masten al gereserveerd en toegekend zijn aan andere organisatoren van
evenementen e.d. kan uw aanvraag helaas voor dit jaar niet gehonoreerd worden.



Een verzoek tot het laten ophangen van banieren is bindend mits de banieren
voldoen aan de volgende eisen:
 De banieren dienen allen hetzelfde formaat te hebben: 400 x 150 cm.
 De banieren dienen schoon en heel te zijn.
 De banieren moeten weerbestendig en kleurecht zijn en gemaakt van
vlaggenstof (115 gram) met bovenin open tunnelzoom.



De banieren moeten uiterlijk een week voor het hangen gevouwen, schoon en heel
worden aangeleverd bij de gemeente. In principe betekent dit dus dat banieren
uiterlijk drie weken voor aanvang van het evenement moeten zijn aangeleverd.
Aanlevering van banieren vindt plaats op de gemeentewerf van de gemeente
Valkenswaard.



Het hangen van de banieren vindt twee weken voor aanvang van het evenement
plaats tot maximaal de eerstvolgende maandag na de beëindiging van het
evenement.



De banieren dienen door de organisatie zo spoedig mogelijk na de verwijdering door
de gemeente onder kantoortijden te worden opgehaald. Denkt u hierbij aan
verstikking van vochtige banieren. De gemeente kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan banieren b.v. door verstikking of scheuring door
weersinvloeden.



U betaalt de door de gemeente gemaakte kosten voor het hangen en verwijderen
van de banieren en een vast bedrag van € 25,00 excl. btw als overheadkosten. Per
banier een vast bedrag van € 12.50 excl. btw voor twee weken (= 90 eurocent per
dag per banier). Bij het niet tijdig aanleveren van de banieren (uiterlijk drie weken
voor aanvang van het evenement) worden annuleringskosten €70 van de
hoogwerker in rekening gebracht.



Voor Stichtingen en lokale verenigingen op het gebied van Sport en Cultuur worden
geen kosten in rekening gebracht. Zie het Beleidskader evenementen ‘Op weg naar
een Veelzijdig Evenementenaanbod 2013-2017’.
Dat betekent concreet:

1.
2.
3.
4.

Stichtingen: tarief 0 (0% doorberekenen aan de organisatie)
Lokale verenigingen op het gebied van sport en cultuur: tarief 0
Lokale ondernemersverenigingen: tarief 1 (50% doorberekenen aan de organisatie)
Commerciële evenementenorganisaties: tarief 2 (100% doorberekenen aan de
organisatie)



Tenzij anders is overeengekomen bepaalt team BOR de locatie waar de banieren
worden gehangen.



In principe moeten de door u aangeleverde banieren betrekking hebben op een
evenement dat promotionele waarde heeft voor de gemeente Valkenswaard.



Bij vragen kan contact opgenomen worden met het team BOR: Jan den Hollander
040-2083646.



Wij behouden het recht voor opdrachten niet aan te nemen of uit te voeren indien
blijkt dat een evenement puur commercieel blijkt te zijn. Ook indien later aan ons
gebleken omstandigheden daartoe aanleiding geven, alsmede al door ons
geaccepteerde opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren. Bij annulering zijn wij
niet verplicht enige schade te vergoeden.

