VERHUUR BELvue Box
Reservatieformulier

Per email adresseren aan het secretariaat info@belvue.be
O Reservatie

O Annulatie

Bedrijf/Instelling/Vereniging:
Vertegenwoordigd door:
Functie:
Officieel adres :
Postcode:
Plaats:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon
GSM:
Reservatie van:

O BELvue Box I
Beroepen - Een zonnige zondag
O BELvue Box II
Ons huis ’40 - Hygiëne en kleding
O BELvue Box III
Het universum van onze school - Speelgoed uit onze jeugd

Uitleenperiode

Van ………………….....…… tot………………….…………

Afhalen

Datum…………...........................................................……

Terugbrengen

Datum…………...........................................................……

Transport

O Uitlener komt zelf de boxen halen
O Levering via maatschappij
Naam:……………………………….

Contactpersoon transport (eventueel)
Naam:
GSM:

Datum:

Gelezen en goedgekeurd met handtekening:

Paleizenplein 7 - 7 Place des Palais - 1000 Brussel / Bruxelles

VERHUUR BELvue Box

Per email adresseren aan het secretariaat info@belvue.be
Algemene voorwaarden
Een BELvue Box reserveren
Het uitlenen van een BELvue Box is mogelijk van maandag tot maandag voor
maximum 2 weken. De reservatie dient minimum 2 weken voor aanvang van de
animatie aangevraagd te worden door middel van dit reservatieformulier. Het reserveren en uitlenen van de BELvue box is gratis.
Levering
Afhalen en terugbrengen van de BELvue box wordt geregeld door de uitlener via
een transportbedrijf naar keuze. De box kan ook zelf afgehaald en teruggebracht
worden door de uitlener. Het afhalen en terugbezorgen van de BELvue box gebeurt
enkel in het museum. De vervoerskosten zijn volledig ten laste van de uitlener.
Bijkomende informatie:
Het BELvue museum heeft als vaste korierdienst Mic-Express.
De contactgegevens zijn te raadplegen op www.mic-express.be.
Gegevens BELvue box:
Afmetingen: H 46cm X L 70cm X B50cm
Gewicht: max.15 kg.
Waarborg/vergoeding
Iedere Box bevat 2 manden met objecten. Per box is een inventarislijst voorzien.
Indien na controle van de mandjes voorwerpen ontbreken of beschadigd zijn, wordt
er een vergoeding gevraagd aan de uitlener.

Datum:

Gelezen en goedgekeurd met handtekening:

Paleizenplein 7 - 7 Place des Palais - 1000 Brussel / Bruxelles

