
Belforten van de arbeid 2009              Deelnemingsformulier

Inschrijvingsformulier

Via dit formulier kunt U Uw initiatieven en activiteiten in het kader van Belforten van de Arbeid            
(1-2-3 mei 2009) aanmelden. Gelieve het ondertekend terug te zenden aan

Belforten van de Arbeid - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Postbus 30,
Postkantoor Gent Stationswijk, 9000 Gent-12

Wij verzoeken U ook enkele digitale foto’s van de betreffende schouw(en) (min. 300 dpi) toe te zenden
aan belforten@vvia.be

Ondergetekende,

Naam

Voornaam

* in eigen naam / * namens (schrappen wat niet past)

Vereniging / organisatie / instelling

Adres

Postnummer                                   Plaats

Telefoon                                          Fax

e-mail

website

Telefoonnummer(s) waar bereikbaar op 1, 2 en 3 mei 209:

G  werkt op 1/ 2 / 3 mei 2009 mee aan Belforten van de Arbeid , met een activiteit rond volgende
fabrieksschouw :

G Wij organiseren de hiernavolgende activiteiten (data en tijdschema eveneens aangeven)
(Eventueel aanvullen op afzonderlijk blad)

>>>> Gelieve deze tekst ook digitaal te zenden aan belforten@vvia.be

Datum                                                              Handtekening

mailto:belforten@vvia.be
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Akkoord eigenaar
De activiteiten kunnen slechts georganiseerd en aangekondigd worden mits duidelijk akkoord
van de eigenaar van de fabrieksschouw. 
De organisator en eigenaar dienen alle risicovolle activiteiten te vermijden (bv. schouw-
beklimmingen) en dienen alle voorzorgen te nemen om ongevallen te voorkomen. De
organisatoren dienen eveneens alle activiteiten te vermijden die niet gedekt worden door de
normale verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid gebouw). Desgevallend
dienen de plaatselijke organisatoren en/of de eigenaar in overleg met hun verzekeraar een
specifieke verzekering voor deze dag af te sluiten.

Het wordt aangeraden dat de organisator en de eigenaar een onderlinge overeenkomst afsluiten waarbij de
wederzijdse verantwoordelijkheden en afspraken vastgelegd worden.

G de organisator is eigenaar van deze schouw, en dient derhalve niet aan een derde toetstemming te
vragen

G Ondergetekende,

Naam ......................................................................................................................................................................

Voornaam .............................................................................................................................................................

* handelend  in eigen naam / * rechtmatig handelend namens (schrappen wat niet past)

Vereniging / organisatie / instelling / firma / bedrijf

.................................................................................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................................................

Postnummer .................................... Plaats..............................................................................................

Telefoon .......................................... Fax .................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................................................

r is eigenaar van de op keerzijde vermelde fabrieksschouw

en

r heeft het op keerzijde door de organisator beschreven programma gelezen

Hij/zij gaat ermee akkoord dat deze activiteiten op 1-2-3 mei 2009 op zijn terrein en/of aan zijn
fabrieksschouw georganiseerd worden. Hij/zij gaat ook akkoord met de hierboven beschreven
voorwaarden inzake veiligheid, en verklaart dat de geplande activiteiten geen enkel bijzonder risico
inhouden

Datum                                                              Handtekening

Ondertekend formulier (recto én verso) zo spoedig mogelijk terug te zenden aan

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Postbus 30 - Postkantoor Stationswijk - 9000 Gent-12

Elektronisch toegezonden en/of gefaxte formulieren zijn niet geldig

Aanvullende informatie per e-mail te zenden aan  belforten@vvia.be
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