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    Spelregels gebruik bevestigingsconstructie borden  

                                             en spandoekframes 2021  
                                                                                                     
 
 

Promotiemiddelen evenementen Nispense organisaties 

Stichting Cultureel Nispen bezit middelen bestaande uit bevestigingsconstructies voor aankondigingsborden en 

spandoekframes. Ten behoeve van de promotie van evenementen kunnen Nispense organisaties gratis gebruik 

maken van de bevestigingsmogelijkheden om daarmee aankondigingsborden boven de komborden van Nispen 

te monteren. Ook de frames om doeken aan te bevestigen kunnen gratis worden geleend. Wel hanteren wij een 

aantal spelregels voor het gebruik. Deze vind je hieronder. 

Spelregels  

 

Bordenbevestiging 

• De komborden bevinden zich aan de Heijbeeksestraat, Essenseweg, Bergsebaan en Nispenseweg. 

• De afmeting van elk bord om de bevestiging te kunnen gebruiken bedraagt 135 cm x 75 cm, dikte 10 mm 

multiplex. 

• Een bord moet rondom wit geverfd zijn en aan de voorzijde voorzien van een sticker met de aankondiging 

van het evenement. Op beide zijden van het bord mogen geen uitingen van commerciële reclame worden 

aangebracht. 

• De kosten van het maken van een bord, het schilderwerk en het drukken van de sticker zijn voor rekening 

van de organisatie die een of meerdere borden wil gebruiken. 

(Stickerwerk kan bijvoorbeeld worden verzorgd door P. de Rooij Print- en Belettering. Wanneer je borden 

maakt kun je die uiteraard meerdere jaren gebruiken door de datum te wijzigen of er een andere sticker 

overheen te laten plakken).  

 

Frames 

• De organisatie die een of meer frames wil gebruiken, dient zelf contact op te nemen met de eigenaar van 

het perceel om toestemming te vragen voor het plaatsen van een frame en eventuele verschuldigde 

vergoeding voor gebruik van de grond.  

• Voor het doek aan het frame moet gebruik worden gemaakt van een zeildoek en binders ter bevestiging aan 

het frame. De organisatie zorgt zelf voor een bedrukt zeildoek en binders ter bevestiging aan het frame. 

(Vervaardiging van een zeildoek kan bijvoorbeeld verzorgd worden door P. de Rooij Print- en Belettering. Dit 

bedrijf beschikt over de juiste maten). 

• De kosten van het maken van een zeildoek, binders en eventuele vergoeding aan de eigenaar van de locatie 

waar het frame wordt geplaatst zijn voor rekening van de organisatie. 
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• Voor het plaatsen van een frame met spandoek, graag vooraf een afspraak maken voor de montage van het 

frame via de contactpersoon van Stichting Cultureel Nispen. 

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

• De bevestigingsconstructie voor de aankondigingsborden, en de frames voor de doeken zijn eigendom van 

Stichting Cultureel Nispen.  

• Stichting Cultureel Nispen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die veroorzaakt wordt door het 

plaatsen en verwijderen van de borden in de bevestigingsconstructie of door het aanbrengen in en het 

verwijderen van de zeildoeken uit de frames. Stichting Cultureel Nispen is evenmin aansprakelijk voor 

schade aan de borden, de gemeentelijke komborden of zeildoeken die op wat voor manier dan ook ontstaat 

gedurende de periode van plaatsing van de borden of de zeildoeken.  

• De organisatie die gebruik maakt van de mogelijkheid om borden in een of meerdere 

bevestigingsconstructie te plaatsen, dient voor de periode van plaatsing van de borden en/of frames voor 

eigen rekening een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De gemeente heeft dit overigens ook als 

voorwaarde gesteld om de komborden te mogen gebruiken ten behoeve van promotieactiviteiten.  

 

Plaatsing en tijdsduur 

• Vier weken voor het evenement kunnen de borden en frames worden geplaatst. 

• Na het evenement moet het bord of het zeildoek zo spoedig mogelijk uit de bevestigingsconstructie of 

frame worden uitgehaald zodat eventuele andere organisaties de middelen kunnen gebruiken. 

• Wanneer meerdere evenementen kort na elkaar vallen, en de plaatsing vier weken vooraf niet gehaald kan 

worden, gaan we in overleg met de betreffende organisaties om tot een zo goed mogelijke oplossing te 

komen voor alle betrokkenen. 

• De borden moeten zelf door de organisaties worden geplaatst en weer verwijderd worden. De organisatie 

dient zelf voor de opslag van borden en zeildoek te zorgen.  

(De borden zijn gemakkelijk te plaatsen. Kwestie van bord erin schuiven en de klem vast te zetten). 

 

Coördinatie en contact 

• Om de coördinatie te regelen ten behoeve van het plaatsen of vragen, kunnen de Nispense verenigingen het 

best even contact opnemen met Richard Konings, telefoonnummer: 06-10826845 of via e-mail: 

rcjkonings@home.nl. 


