
     Open Havendag Gorinchem 2019 
 

 
Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur  
 
Op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur is er weer een Open Havendag in Gorinchem. De 
Lingehaven is het middelpunt van dit evenement. Een prachtig gerestaureerde haven midden in de 
historische vestingstad.  
 
Watergerelateerde activiteiten 
Wil je deelnemen met een activiteit, demonstratie of heb je een leuk idee? Laat het ons weten. Alles 
wat met water, recreatie of watersport te maken heeft juichen wij toe. Bedrijven, verenigingen of 
particulieren, iedereen is welkom deel te nemen aan deze dag. We delen in op volgorde van 
aanmelding, maar inschrijvingen met scheeps- en watergerelateerde activiteiten genieten voorrang bij 
de indeling.  
 
Past jouw idee niet precies op het standaard aanmeldformulier? Of heb je een speciale wens of 
vraag? Overleg dan met ons wat er kan. We hebben tarieven voor bedrijven en tarieven voor 
particulieren. Een vereniging kan het formulier invullen voor particulieren. Wanneer een kraam door 
een vereniging wordt gebruikt t.b.v. voorlichting (statisch), wordt kraamhuur in rekening gebracht (€ 
42,50). Als een vereniging iets aanbiedt in de vorm van demonstratie of een activiteit waar 
toeschouwers aan kunnen deelnemen, zijn wij bereid zaken op onze kosten te faciliteren, maar 
alléén dan. Dit dient altijd van te voren met ons overlegd te worden en beoordelen wij.  
 
Eenmalige machtiging 
Wij maken gebruik van een eenmalige machtiging bij inschrijving. De deelnamekosten zullen via 
automatische incasso worden verrekend. Zorg dat een betaling voor de Open Havendag is afgehandeld.  
Betalingen die niet via machtiging afgeschreven konden worden en dus op de beurs door ons moeten 
worden geïnd, betalen 10% van de deelnamekosten extra.  
 
Annulering 
Vrijblijvend inschrijven is niet mogelijk! Bij annulering ben je sowieso de helft van de deelnamekosten 
verschuldigd. En bij annulering na 10 mei 2019 ben je de organisatie het gehele bedrag van 
deelnamekosten verschuldigd.  
 
Indeling beursterrein 
De informatie over de Open Havendag Gorinchem met de plattegrond, de locatie waar u bent ingedeeld 
en uw inschrijfnummer zal omstreeks begin mei worden toegestuurd.   
 
Website 
Wil je meer weten over het programma op zaterdag 25 mei kijk dan op de website. 
www.lingehavengorinchem.nl of volg ons via Facebook en Instagram 
 
Contactgegevens 
Lingehaven Gorinchem     
Eind 5  
4201 CP Gorinchem  
Tel  0183-659314  
lingehaven@gorinchem.nl 
 

http://www.lingehavengorinchem.nl/
mailto:lingehaven@gorinchem.nl


Inschrijfformulier bedrijven Open Havendag 2019 
 

 

 
Naam bedrijf   

 

 
Contactpersoon 

 

 
Product 

 

 
Website 

 

 
Adres 

 

 
Postc + Woonplaats 

 

 
Telefoon + Mobiel tel 

 
                                                          

 
Emailadres 

 

 

 
 
 
 
Eenmalige machtiging             SEPA 
 
Gegevens rekeninghouder: 
 
Tenaamstelling rekening  
 
IBAN (rekeningnummer)     
 
BIC (niet verplicht bij NL IBAN) 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de Gemeente Gorinchem om  een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar de bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om 
eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gemeente Gorinchem. 
 

Handtekening rekeninghouder: 
       

Naam ………………………………………………………….  
         
Plaats …………………………………………………………. 
 
Datum …………………………………………………………. 

Kraam (4 mtr) bedrijven  
€ 85,00 excl BTW  

 
Aantal kramen: 

 

Grondplek (4mtr) bedrijven,  € 85,00 
excl BTW. …. daarna  € 15,00 per mtr. 

 
Afmeting benodigde grondplek:                            

 

 
Opmerkingen 
 

 

 

Gemeente Gorinchem 
Postbus 108 

4200 AC  Gorinchem 
Incassant ID: 

NL76ZZZ302804790000 

 

 

 


