MOBIELE COMMUNICATIEZUIL
Foto(s)

Korte uitleg
Verplicht bij podia op de Markt, Burg en ’t Zand.
Indien een podium geplaatst wordt op de Markt, Burg en ’t Zand is het verplicht
hiernaast een mobiele communicatiezuil te plaatsen waarin informatie bevestigd
wordt over de (geplande) activiteiten op dit podium.
Bij verplicht gebruik wordt de mobiele communicatiezuil samen met het podium
geleverd door de uitleendienst. Indien dit het geval is wordt hiervoor geen
vergoeding aangerekend (geen gebruiksvergoeding en geen vervoers- en
opstellingsprijs).
In de mobiele communicatiezuil plaatst u twee affiches van uw evenement.
Belangrijk is dat hierop ook duidelijk de datum en het uur van de activiteit
aangekondigd worden. Het vereiste minimumformaat van de affiche is A3-formaat
(29,7 cm x 42 cm).
Tarief
https://www.brugge.be/ontlenen-stadsmateriaal

Levering:
Indien de mobiele communicatiezuil wordt geleverd, is het aan te raden bij de
levering aanwezig te zijn zodat de affiches onmiddellijk in de zuil kan worden
bevestigd. Hiervoor neemt u best contact op met het magazijn van de uitleendienst
Specificaties:
(050/45 92 52 – 050/45 92 19) om praktisch af te spreken. Bent u verhinderd,
dan kunt u de sleutel tijdens de openingsuren ophalen op de uitleendienst. De
sleutel brengt u onmiddellijk na het bevestigen van de affiche terug. U kan ook
minimum 2 weken vooraf de affiches opsturen naar de het magazijn van de dienst
Organiseren/Uitleendienst met duidelijke vermelding mobiele zuil en datum of die
door e-mailen (in pdf-formaat 200 dpi naar uitleendienst@brugge.be).
Afhaling:
Als u zelf de mobiele communicatiezuil(en) afhaalt in het magazijn brengt u de
affiche mee zodat deze onmiddellijk bevestigd kan worden en er geen sleutels
meegegeven moeten worden.

Specificaties:
Een mobiele communicatiezuil heeft een rechthoekige vorm en is opgebouwd uit:n
• een sokkel in roestvrije plaat: L 1020 mm x B 700mm,
• daarop vast gemonteerd een rechthoekige balk:
B 620 mm x D 300 mm x H 2.000 mm uitgevoerd in panelen die UV- , vocht- , en
brandbestendig en krasvast zijn.
Op beide korte zijden is een plexiglazen folderrek voorzien.
De mobiele zuil heeft de huisstijlkleuren van de Stad
Brugge: de panelen zijn “Brugs Rood”, net als de letters B, U, G en de tekst
“werelderfgoedstad” in het officiële logo (dat zich bevindt op het onderste gedeelte
van de twee breedste panelen). Het logo “BRUGGE WERELDERFGOEDSTAD”
uitgevoerd in tweekleurige tekst) is geplaatst tegen een witte achtergrond. Het
heeft de volgende afmetingen: 420 mm x 420 mm, gecentreerd op het paneel
geplaatst. Op de breedste zijden van de zuil is een rechthoekig kastje geplaatst
waarin de affiches bevestigd kunnen worden achter een deur met veiligheidsglas.
De binnenafmetingen van de kast zijn B 500 mm x H 710 mm, het raam in
veiligheidsglas heeft volgende afmetingen: B 415 mm x H 625 mm. De affiche is
d.m.v. tape tegen de achterwand van de vitrinekast aan te brengen. U zorgt zelf
voor de nodige tape. De aangebrachte affiche wordt door de uitleendienst
verwijderd en niet terugbezorgd.

