
Offerteaanvraag

Gelieve dit formulier in te vullen (wij bevelen Adobe Acrobat Reader aan) en terug te sturen naar info@esc-vzw.be 

of onderaan op VERSTUUR te klikken

Organisatie

Naam:

Hoedanigheid:

BTW-nr:

Straat en nr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon / GSM:

e-mail:

Website:

Contactpersoon (verantwoordelijke i.n.v. de klant) 

Functie:

Naam:

Voornaam:

Straat en nr.:

Postcode:   Plaats: 

Telefoon / GSM:

e-mail:
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Naam en locatie van de opdracht 

Naam evenement:

Naam locatie:

Straat en nr.:

Postcode: Plaats:

Website:

Beschrijving plaats:

Datum en duur van de opdracht:

Datum begin:

Aanvang:

Voorzien einde:

Aard van opdracht:

Beurs
Privé-feest
Fuif
Muziekfestival
Andere

Aantal genodigden:

Indien Fuif / festival:

Genre
Hedendaags
Drum & Bass
Retro (80,90,2000)
Heavy Metal / Punk / New Wave 
Andere

Aantal podia:

Verwachte opkomst:

Voorverkoop: Ja Nee

EHBO-post op locatie: Ja Nee

uur

uur

Datum einde:

Aanvang:

Voorzien einde:

uur

uur
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Gevraagde diensten 

Aantal personen:

Omschrijving van de gevraagde logistieke ondersteuning:

Toegangscontrole 
Doorgangscontrole 
Parkingbegeleiding
Andre

Opmerkingen of aanvullende vragen:
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