Geachte heer/mevrouw,
Dank voor uw aanvraag voor bewegwijzering in de regio Parkstad Limburg.
Graag leggen wij uit wat de vervolgprocedure is en wanneer u bericht van ons
kunt verwachten.
1. Toetsing aanvraag
Om wildgroei in bebording te voorkomen komt niet elke onderneming in
aanmerking voor opname in de bewegwijzering. Na ontvangst van bijgevoegd
aanvraagformulier toetsen we uw aanvraag daarom eerst aan de
plaatsingscriteria (richtlijn toeristisch recreatieve bewegwijzering) van de regio
Parkstad Limburg. Ook stemmen wij uw aanvraag af met de wegbeheerder.
2. Offerte en ontwerp
Binnen een week na ontvangst van het aanvraagformulier laten wij u weten of u
aan de criteria voldoet en of uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd. U
ontvangt dan ook meteen een vergunningaanvraag, een ontwerp van de route en
een lay-out van de borden. Kosten hiervan zijn € 150,00. Tevens ontvangt u van
ons een onderhoudscontract voor de borden. De onderhoudskosten zijn € 30,00
per bord per jaar.
Aanschafkosten voor één bord zijn € 60,50 (1-regelig) en € 81,50 (2-regelig).
3. Plaatsing
Na uw akkoord op het ontwerp en de offerte nemen we contact met u op om u te
informeren over de levering en de plaatsing van de borden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bep Peterse: info@ronnico.nl of 0640936641.
Met vriendelijke groet,
Bep Peterse
Verkeerskundige
Adviesbureau Ronnico bv
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AANVRAAGFORMULIER toeristisch recreatieve bewegwijzering
Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek doen voor het opnemen van een
object of voorziening in de toeristisch recreatieve bewegwijzering binnen de
stadsregio Parkstad Limburg. De toeristisch recreatieve bewegwijzering wordt
uitgevoerd in bruine borden met witte bies. Deze kunnen worden voorzien van
één of twee tekstregels en één of twee pictogrammen (zie bijlage voor overzicht
pictogrammen).
1

GEGEVENS AANVRAGER
Naam opdrachtgever
KVK-nummer
BTW-nummer
Vertegenwoordigd door
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mail
Afwijkend factuuradres

2

AFWIJKEND FACTUURADRES
Adres
Postcode en woonplaats

3

GEGEVENS DOELVERWIJZING
Naam doelverwijzing
Soort doelverwijzing (bijv.
Hotel, camping…)
Adres doelverwijzing
Postcode en woonplaats
doelverwijzing
Ingang locatie (straatnaam
en nummer)
Doelverwijzing naar ingang
of parkeervoorziening?
Voorkeur pictogram(men) –
max. 2
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4

CRITERIA/KENMERKEN
Openingstijden
Capaciteit
Hoofdaanrijroute

Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt getoetst of het object/voorziening
opgenomen kan worden in de toeristisch recreatieve bewegwijzering.
Dit formulier retourneren naar info@ronnico.nl.

Printerweg 10  3821 AD  Amersfoort
Telefoon +31 (0)6 506 52616  info@ronnico.nl  www.ronnico.nl  K.v.K. 17.26.06.58  BTW Nl82.12.05.328.B01

