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Aanvraagformulier huur signalisatie 
 

Gegevens aanvrager: 
 

Firma: ……………………………………………  BTW-nummer: BE…………………………………………… 

Voornaam: ……………………………….................... Naam: …………………………………..………….. 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………….…………. 

Gemeente: ………………………………………....... Provincie: ………………………… Land: België 

Telefoonnummer: …………………………………. Gsm-nummer: ……………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….…………….. 

Rijksregisternummer: …………………………………………………..         (voor aanvraag vergunning) 

Rekeningnummer IBAN: BE.. ……… ……… ……… ……… ………          (voor terugbetaling waarborg) 

Huurtermijn: 
 

Ik huur: 
 

□ Signalisatiepakket nummer: ………… (kies uit 1 tot en met 10) 

□ Bakens ……….. (aantal) max. 6 

□ 5 kegels □ 10 kegels    

□ 1 Bareel □ 2 barelen   

□ met ………. aantal pinklampen max. 6 
 

Ik huur de signalisatie van ……… / ……… / 20 …..   Tot en met ……… / ……… / 20 …… 
 

Plaats van de signalisatie: 
 

󠄀 Idem als gegevens aanvrager 

 
Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………………….. 

Gemeente: ……………………………………………........ Provincie: ………………………… Land: België 

 

(Achterzijde ook invullen a.u.b.) 
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Opties: 
 

• Ik heb een vergunning voor het tijdelijk signalisatie?   □ Ja □ Nee 

• Ik wil dat Signaco de vergunning aanvraagt    □ Ja □ Nee 

• Ik kom de signalisatie zelf afhalen en terugbrengen   □ Ja □ Nee 

• Ik wens dat de signalisatie wordt geplaatst en opgehaald (meerprijs) □ Ja □ Nee 

• Ik wens dat Signaco een signalisatieplan opstelt (meerprijs)  □ Ja □ Nee 

• Ik wens een anti-diefstalverzekering te nemen**   □ Ja □ Nee 

Betalingsmogelijkheden: 
 Cash / Bankcontact-app 

 Overschrijving 

 Bankcontact 

 
 
 

Handtekening:      Datum: 
  ……………………………………                …… - …… - 20 …… 

 
Het ondertekenen van deze aanvraag betekent automatisch ook dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de 

huurovereenkomst. U kan de algemene voorwaarden en huurovereenkomst te allen tijde opvragen voor inzage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Een antidiefstalverzekering is enkel beschikbaar voor bakens, kegels, set E3 en signalisatiepakketten 1-4, 6 en 7. Alle andere pakketten 

en pinklampen kunnen niet verzekerd worden. 


