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Huurovereenkomst Stroomvoorziening Evenement (prijspeil 2019) 
Deze originele aanvraag opsturen naar: 
Gemeente Gorinchem  
ter attentie van het team Vastgoed & belastingen 
Postbusnummer 108 
4200 AC  Gorinchem    
 

Voor het gebruik van onze stroomvoorziening betaalt u kosten. De rekening hiervoor maken wij op na 
afloop van het evenement en na het aflezen van de meterstanden. Deze ontvangt u van ons binnen14 
dagen nadat het evenement is afgelopen. U vraagt de stroomvoorziening minimaal 10 dagen voor het 
evenement aan. U zorgt zelf voor de eurostekkers die nodig zijn voor de stroomvoorziening. 
 

1 Gegevens organisator en/of persoon 
 
Naam bedrijf en/of gebruiker ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam contactpersoon  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Straat en huisnummer  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Postcode en woonplaats  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefoonnummer   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-mailadres   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 Gegevens over het evenement 
 
        Adres locatie   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
        Datum    ---------------------------vanaf ------------uur tot ----------------------uur 

 
        Voor het evenement  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Adres/locatie   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
        Datum    ---------------------------vanaf ------------uur tot ---------------------uur 

 
        Voor het evenement  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 Kosten stroomvoorziening 
Aansluitkosten eenmalig € 45,00 excl. BTW 
Vaste aansluitkosten per dag € 48,40 excl. BTW per dag 
 
Artikel Euroaansluitingen  per /kWh  aantal zuilen totaalprijs per dag  
 
Aansluiting 175 kVA – 3x 160 Ampere € 0,21 **    opgave volgt na meteropname. 
t/m 3x 250 Ampere    
 

** prijs per kWh is inclusief transport+levering+energiebelasting 
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4 Overige informatie 
 Wij adviseren u het tijdelijk gebruik van de stroomvoorziening op te nemen in uw 
evenementenverzekering 

 
U bent aanwezig bij het aansluiten en controleert de aansluiting met de aanwezige             Ja 
contactpersoon namens de gemeente Gorinchem                              
            
 
U bent verantwoordelijk voor schade aan stroomvoorzieningen en de onkosten voor herstelwerk      Ja 
 
 
U bent verantwoordelijk voor de gevolgen voor de omgeving bij schade aan stroomvoorziening        Ja 
                   
 

5 Ondertekening aanvrager/organisator evenement 
 
Naam    --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Datum   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Handtekening   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Een kopie van deze aanvraag gaat naar het team vastgoed vastgoedtb@gorinchem.nl en naar de 
teamleider van onze Buitendienst van de gemeente Gorinchem, dit is de coördinator voor de aan- en 
afsluiting van de stroomvoorziening. 
 
Paul Busch 
P.Busch@gorinchem.nl 
T: 0183614636 
M: 0651319721 
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