
AANVRAAG GEBRUIK INFOPANELENAANVRAAG GEBRUIK INFOPANELEN  

Datum van aanvraag: ……/……/…… 

NAAM VERENIGING:………………………………………………………………………………………………………… 

NAAM AANVRAGER:………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES AANVRAGER:…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFOON - EMAIL:…………………………………………………………………………………………………………. 

WELKE DEELGEMEENTE(N):  � Ledegem  

     � Rollegem-Kapelle    

     � Sint-Eloois-Winkel 

  

Van dinsdag ………/………/………  tot en met maandag ………/………/……… 

(in te vullen door de cultuurdienst, afhankelijk van de beschikbare plaats) 

GEGEVENS AANVRAGER 

GEGEVENS INFOPANEEL 

GEGEVENS ACTIVITEIT 

DATUM ACTIVITEIT:………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITEIT:…………………………………………………………………………………………………………………… 

HERKOMST PANELEN: 

� Gebruik gemeentelijk paneel/panelen 

� Aankoop gemeentelijk paneel/panelen  

� Reeds eerder aangekocht paneel/panelen 

Meer info: Cultuurdienst - Rollegemstraat 132 8880 Ledegem - ℡ 056/50.91.80 - � 056/50.51.40 - � cultuur@ledegem.be 

 
………………………………………………………… 
 

(handtekening aanvrager) 

De overige praktische richtlijnen i.v.m. de infopanelen vindt u op de ommezijde van dit formulier! 



PRAKTISCHE RICHTLIJNEN INFOPANELEN 
 
 
Ophalen en afleveren borden 

 
Blanco infopanelen worden gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur. De waarborg 
per paneel bedraagt € 30,00. Indien u dat wenst kan u de panelen ook aankopen (€ 30). Blanco pa-

nelen kunnen afgehaald worden op de dienst Sport-Jeugd-Cultuur tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis. 

 
De aanvrager levert de beletterde panelen af aan de technische loods (Roeselarestraat 2a te Rolle-

gem-Kapelle). De gemeentediensten brengen de panelen aan. 
 

Verenigingen die panelen van de gemeente gebruiken hoeven zich na hun activiteit niks meer van de 

borden aan te trekken. Indien de borden bij het beletteren niet beschadigd werden, wordt de waar-
borg teruggestort.  

Verenigingen die de panelen aankochten, halen deze binnen de 3 weken na het afnemen op in de 
technische loods. 

 

 
Beletteren volgens de huisstijl 

 
De publiciteitspanelen dienen beletterd te worden conform de huisstijl.  

 
 

 

 
 

 
Eventueel kan het logo van de vereniging in zwart-wit vermeld worden in de linkerbovenhoek van 

het paneel.  

 
Alvorens het bord te laten beletteren moet het ontwerp goedgekeurd worden door de Cultuurdienst. 

U kan het ontwerp mailen of binnenbrengen. 
 

 
Openingsuren dienst Sport-Jeugd-Cultuur 

 

Maandag:  8-12u 
Dinsdag: 8-12u en 13.30-18.30u 

Woensdag: 8-12u en 13.30-17u 
Donderdag:  8-12u 

Vrijdag: 8-12u en 13.30-17u 

 
 

Loods technische dienst 
 

Christ Nyffels: 0478/38.91.09 


