Aanvragen inspiratiebus
Mijn organisatie:

Mijn functie:

Om de bus in te kunnen zetten, dient er vanaf een half uur voor aankomst
van de bus tot aan het vertrek ervan continue een bevoegd persoon van
uw organisatie aanwezig te zijn. Is dat het geval?

Ja
Doelstelling:

Welke doelgroep verwacht u dat de Inspiratiebus bezoekt?
Er zijn maximaal 2 keuzes mogelijk.
Zorgprofessionals van de eigen organisatie
Andere zorgprofessionals
Personen die gebruik maken van onze dienstverlening
(bewoners, leden, patiënten etc)
Vrijwilligers
Studenten
Passanten
Overig
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Bereik

Om een zinvol bus bezoek te garanderen, kunnen er maximaal 5 bezoekers
tegelijk een kijkje nemen in de bus. Een bezoek aan de bus duurt per groepje
(of per persoon) ongeveer twintig tot dertig minuten.
Hoeveel bezoekers verwacht u minimaal te ontvangen in de bus?
Hoeveel bezoekers verwacht u maximaal te ontvangen in de bus?

Communicatie
Welke acties onderneemt u om het bezoek van de bus te promoten?

Wilt u daarbij gebruik maken van ons (gratis) communicatiemateriaal?

Bredaase organisaties kunnen gebruik maken van ons (gratis)
communicatiemateriaal . U kunt zelf de tijd en locatie inprinten.
Ja, ik ontvang graag gratis posters
Ja, ik ontvang graag gratis flyers
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Praktisch

Wil je de bus buiten Breda inzetten? Controleer dan op de website van
de betreffende gemeente op je een milieu-ontheffing en/of een parkeerontheffing
nodig hebt. Wat is de adreslocatie waar de bus verwacht wordt?

Adres:

Een eigen terrein is makkelijker vrij te houden voor de bus:
Is dit een eigen terrein/openbaar parkeerterrein.
Het betreft een bus van 12 meter lengte en 3 meter breedte

Is de hierboven genoemde parkeerplaats bereikbaar voor een bus?
LET OP de draaicirkel van de bus!

Ja

Om de technische apparatuur te kunnen laten werken, dient er op
minder dan 50 meter afstand een stopcontact bereikbaar te zijn.

Wanneer wilt u de bus inzetten?
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Contact persoon die dag(en)

Wie van uw organisatie is beschikbaar om op deze dag als aanspreekpunt
aanwezig te zijn? Als dat nog niet bekend is, vul dan uw eigen naam in.
Houd er wel rekening mee, dat er de gehele dag en zelfs al een half uur
vooraf iemand van uw organisatie aanwezig dient te zijn.

De naam van de aanwezige contactpersoon:

Wat is het e-mailadres van deze contactpersoon:

Wat is het mobiele telefoonnummer waarop deze contactpersoon
bereikt kan worden:

Uw gegevens:
Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:

Stuur dit formulier retour naar deinstpiratiebus@zorgvoorelkaarbreda.nl
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