
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 10213598  

Ingelogd met Digid: Ja  
Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan?   
Voorletter(s)   
Achternaam   
Geslacht   
Geboortedatum   
Adres   
Postcode   
Woonplaats   
E-mailadres  

   

Bankgegevens  

 

IBAN   
Ten name van:  

   

Wijk  

 

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp:  Muntel/Vliert/Orthenpoort  

Onderwerp van uw aanvraag:  Pingpongtafel bij speeltuin RV van kessel Laan  

Voor wie is de aanvraag bedoeld?  Voor de jeugd van 6 tot 15  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:  Wij willen bereiken dat onze leeftijdscategorie ook iets heeft de 

doen om buiten te spelen. En de met de subsidie kunnen we 

de tafeltennistafel aanschaffen en laten plaatsen  
Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw  September 2020  
aanvraag realiseren?  

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag Bij de speeltuin en de jeu de boules baan aan de Van  
realiseren?  

   

Motivatie en geld  

Rijckevorsel van Kessellaan  

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?  Ja  

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:  2  

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?  Ja  

Hoe is er draagvlak gecreëerd?  Wij, Teun en Gijs Knops, hebben het gevraagd aan de 

buurtbewoners  

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit 
of voorziening?  

   

Bedrag en specificatie  

Rondt de 50  

Welk bedrag vraagt u aan?  1500  

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten  150  

Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld?  Ja, naar waarheid ingevuld  
Datum en tijd verzending: 20-07-2020 21:17  

  



Offerte - 20.18153 

Bladel, 19-08-2020 

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij ontvangt u vrijblijvend onze offerte: 

Factuuradres 

Wijk De Vliert 

Orthenseweg  59 

5212 EB Den Bosch 

Telefoon: 06-24.87.22.47 

E-mail: judithbouwmans@yahoo.com 

Afleveradres 

Wijk De Vliert 

Orthenseweg  59 

5212 EB Den Bosch 

Contactpersoon: Judith Bouwmans 

Telefoon: 06-24.87.22.47 



Opmerkingen 

Graag wil ik een offerte aanvragen voor deze pingpongtafel en daarbij de kosten voor het plaatsten. Dus eigenlijk 

alle kosten voor de koop en plaatsing van de pingpongtafel. Dank alvast! 

Aantal Product Stukprijs Totaal 

1 Pingpongtafel Groen € 1.200,00 € 1.200,00 

 T otaal exclusief BTW € 1.200,00 

  BTW 21% € 252,00 

 T otaal inclusief BTW € 1.452,00 

Deze offerte is 3 maanden geldig. 

Leveringsvoorwaarden voor HeBlad betonprodukten 

Levering 

Nagenoeg al onze producten zijn uit voorraad leverbaar. De levertijd is tussen 0 - 4 werkweken. Wij 

nemen één of twee dagen van te voren contact met u op over de levering. Wanneer het op dat 

moment voor u niet uitkomt schuift de levering automatisch door naar onze volgende rit in uw regio. 

Vanaf dat moment geldt wederom, levertijd tussen 0 - 4 werkweken. Ook dan wordt u weer 1 of 2 

dagen vooraf gebeld. 

Aflevering vindt plaats via de laad-loskraan op onze vrachtwagen. Deze kraan heeft een reikwijdte 

van maximaal 5 meter. Daarna kan ons product met een palletwagen verder worden gerold, mits de 

route toegankelijk is (vlak, verhard en zonder hindernissen). Er moet in elk geval iemand aanwezig 

zijn bij de aflevering om de juiste plek aan te geven. Wanneer de tafel verder gerold moet worden 

naar de  eindbestemming moet er minimaal 1 persoon aanwezig zijn om een zetje mee te geven. 

Bij enkele producten is het niet mogelijk om ze met een palletwagen door te rollen naar de 

eindbestemming. Dit geldt voor de statafel, de picknickset XL, betonbanken met onderplaat en voor 

de losse onderplaten. 

Onderplaten komen in het maaiveld te liggen. Wanneer het zandbed op hoogte klaar ligt, kunnen we 

de onderplaten met de kraan op de juiste plek leggen, mits dit binnen 5 meter vanaf onze 
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vrachtwagen is. Voor wat betreft de statafel, de picknicktafel XL en betonbanken met onderplaat: de 

eindbestemming móet met de kraan van onze vrachtwagen bereikbaar zijn. Dus, binnen 5 meter 

vanaf de vrachtwagen. 

Bekijk op onze website de verschillende filmpjes met betrekking tot de levering. 

Voorwaarden 

• Levering en plaatsing franco in Nederland. Voor leveringen op de Waddeneilanden komen de 

bootkosten voor uw rekening. Voor leveringen in andere regio’s worden automatisch extra 

vrachtkosten berekend. 

• Uw bestelling wordt gegarandeerd binnen 4 werkweken aangeboden voor levering. Wanneer het 

voor u op dat moment niet uitkomt, verschuift de levering automatisch naar de volgende rit. Deze 

is weer 0 - 4 werkweken verder. 

• Als op moment van bezorgen blijkt dat het voor ons onmogelijk is de tafel op de eindbestemming 

te kunnen plaatsen zullen we de tafel lossen op een door de u aangewezen plek, zo dicht 

mogelijk bij de eigenlijke bestemming. De verdere plaatsing en de kosten die daarmee gemoeid 

gaan zijn dan vanzelfsprekend voor u. Wanneer u op dat moment de bestelling annuleert 

worden daarvoor kosten bij u in rekening gebracht. 

• Facturering vindt in de meeste gevallen plaats na levering. 

• Betalingstermijn: binnen 14 dagen na factuurdatum of betaling vooraf. 


