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Uitlening signalisatie - WINTERUUR

Stedelijke Werkplaats
Deerlijkseweg 46, 8790 WAREGEM
T 056 60 01 36
depot@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
Maandag: van 7.45u. tot 11.45u. en 12.15u. tot 16.30u.
Dinsdag: van 7.45u. tot 11.45u. en 12.15u. tot 16.30u.
Woensdag: van 7.45u. tot 11.45u. en 12.15u. tot 16.30u.
Donderdag: van 7.45u. tot 11.45u. en 12.15u. tot 16.30u.
Vrijdag: van 7.45u. tot 12.45u.

In te vullen door de aanvrager
Gegevens van de aanvrager
Voornaam en naam
Adres

______________________________________________________________________
Straat __________________________________________ Huisnummer
Gemeente __________________________________________ Postcode

Telefoon- of GSM-nummer
e-mail

/
______________________________________________________________________

Gegevens over het gebruik van de signalisatie
Reden van gebruik signalisatie ______________________________________________________________________
Adres

Straat __________________________________________ Huisnummer
Gemeente __________________________________________ Postcode

Datum afhalen

dag

maand

jaar

Datum terugbrengen (vermoedelijk) dag

maand

jaar

Aangevraagde signalisatieborden
parkeerverbod E1 (pijl omhoog) + voet

______

parkeerverbod E1 (pijl omlaag) + voet

______

parkeerverbod E1 (dubbele pijl) + voet

______

__________________________________

______

__________________________________

______
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Bijkomende informatie


Signalisatie achterlaten aan de gesloten poort buiten de openingsuren is niet toegestaan!



Beschadiging aan of verlies van de signalisatieborden dient vergoed te worden aan de actueel geldende prijzen. Indien
borden worden gestolen, kunt u hiervan aangifte doen bij de politie.



De stadsdiensten voorzien geen levering of afhaling op de werf.



Plaats de parkeerverbodsborden 24 uren op voorhand op de voorziene locatie. Voorzie hiervoor per bord een papier met
vermelding van de periode wanneer het parkeerverbod geldt. U kan dit achter het plexiglas schuiven. De plaats waar niet
mag geparkeerd worden bevindt zich tussen de pijlen in de rijrichting. Pijl omhoog betekent vanaf hier. Pijl omlaag
betekent tot hier. (Zie ook de voorbeeldopstellling op het plannetje hieronder)



Verwijder alle papier dat u aanbrengt op het bordje onder het verkeersbord vooraleer de borden terug te brengen. Gebruik
geen vetkrijt om op het bordje te schrijven. Vermijd ook dubbelzijdige kleefband.



Wenst u de borden langer te houden, wees dan zo vriendelijk om dit te laten weten via 056 60 01 36 of
depot@waregem.be . Indien de borden niet teruggebracht werden minstens één week na de vermoedelijke
terugbrengdatum, zal vanuit het stadsbestuur contact opgenomen worden. Na twee telefonische reacties zonder geldige
reden volgt een aangetekend schrijven. Indien hierop niet gereageerd wordt zullen de signalisatieborden aangerekend
worden.



De borden moeten ten laatste twee werkdagen na het laatste gebruik binnengebracht worden. U meldt zich aan in het
onthaal van de stedelijke werkplaats voor u de borden uitlaadt. Als de borden in goed staat teruggebracht worden, wordt
dit formulier door de magazijnier voor ontvangst ondertekend en terugbezorgd aan de aanvrager.

Ondertekening door aanvrager
Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn. Ik verklaar dat ik alle voorwaarden in dit document gelezen heb.

Voornaam en naam aanvrager ____________________________________________________________
Datum

dag

Handtekening

maand

jaar

____________________________________________________________
In te vullen door de magazijnier na ontvangst van de teruggebrachte signalisatie

De uitgeleende signalisatieborden werden correct en onbeschadigd teruggebracht op:
Datum

dag

maand

jaar

Naam magazijnier

____________________________________________________________

Handtekening

____________________________________________________________
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