Spelregels megaletters #Bommelerwaard
Bedankt voor uw interesse in plaatsing van de megaletters #Bommelerwaard! De
letters mogen ter promotie van de Bommelerwaard worden ingezet op locatie, mits
aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. U bent zelf verantwoordelijk voor het transport van de megaletters; Let op:
de letters hebben het volgende formaat: De letters #Bommelerwaard zijn 90
cm (130 cm incl voet) hoog en de breedte is 1196 m Dit past niet in een
standaard vrachtwagen.
2. Het transport mag alleen als een verzekerd transport plaatsvinden. Het
transport is geheel op eigen risico. Het verzekerde bedrag moet minimaal
€15.000 euro bedragen;
3. Let op: de letters hebben het volgende gewicht: De letters #Bommelerwaard
staan op 3 betonblokken. De blokken van ongeveer 3 meter wegen ca. 1600
kg per stuk.
4. De vaste standplaats van de letters in de Bommelerwaard wordt momenteel
nog vastgesteld. De letters dienen hier na de huurperiode teruggebracht te
worden, tenzij anders is afgesproken;
5. De letters mogen minimaal een maand en maximaal 3 maanden blijven staan
of een nader overeengekomen periode;
6. De locatie waar de letters worden geplaatst is op eigen terrein of na
goedkeuring/vergunning van de eigenaar van het terrein;
7. Schade aan de letters op locatie zijn te allen tijde voor rekening van de
afnemer. Wij vragen u bezoekers er zoveel mogelijk op te wijzen dat er niet
op de letters mag worden geklommen of gestaan.
8. Gasten moeten op de locatie een selfie of foto kunnen maken. De locatie
moet dus vrij toegankelijk zijn. Tenzij anders is afgesproken;
9. Stichting Bureau Toerisme verzorgt de planning van de locatie van de
megaletters;
10. Uw aanvraag is pas definitief na een bevestiging van Stichting Bureau
Toerisme;
11. Er zijn geen kosten verbonden aan de huur van de letters.
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