
 

 

Voorwaarden Op Morgen Mobiel 

De duurzame Op Morgen Mobiel toert door Bronckhorst! Het doel van de Op Morgen Mobiel 

is informeren, inspireren en verbinden voor een duurzaam Bronckhorst. Voor activiteiten die 

hieraan bijdragen stellen we de Mobiel graag ter beschikking. Daarvoor gelden wel een 

aantal voorwaarden. Met het reserveren van de Op Morgen Mobiel geeft u als bruiklener aan 

akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden. 

 

• De Op Morgen Mobiel wordt alleen ingezet bij non-profit activiteiten ten gunste van een 

duurzaam Bronckhorst. Denk aan informatiebijeenkomsten, open dagen, campagnes, 

markten, etc. 

• De bruiklener moet zorgen voor tijdige reservering van de Op Morgen Mobiel. 

Reserveringen worden ingepland op volgorde van aanvraag. 

• Pas nadat de reservering is goedgekeurd is deze geldig. Bruiklener ontvangt een 

bevestiging van de goedkeuring. 

• Promotie van de activiteiten met de Op Morgen Mobiel worden gedeeld op het Platform 

Op Morgen (www.op-morgen.nl) en de daarbij horende sociale media-kanalen. Ook kan 

de activiteit op verzoek geplaatst worden op de Op Morgen agenda. Tekst en 

beeldmateriaal graag aanleveren via info@op-morgen.nl 

• De bruiklener is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de Op Morgen Mobiel 

en laat deze in goede staat achter. 

• Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de Op Morgen Mobiel (dus geen 

schroeven of spijkers aanbrengen, niets plakken aan de wanden, schrijven, etc. De enige 

plek waar bijvoorbeeld posters mogen worden aangebracht, is de kurkwand binnen in de 

Op Morgen Mobiel.  

• Mogelijke schade aan de Op Morgen Mobiel is voor rekening van de bruiklener 

• De gemeente Bronckhorst zorgt voor verplaatsing van de Op Morgen Mobiel. 

• De bruiklener van de Op Morgen Mobiel is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van 

eventueel benodigde vergunningen of meldingen. Voor evenementen van maximaal 6 

weken is geen standplaatsvergunning nodig. Kijk voor meer info op 

www.bronckhorst.nl/evenementen. 

• De bruiklener moet toestemming hebben van de eigenaar van de grond waarop de Op 

Morgen Mobiel geplaatst wordt  

• De bruiklener voorkomt overlast of verkeersonveilige situaties  

• De bruiklener is zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van water en elektriciteit, als dat 

nodig is. 
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