Ansøgning vedr. bod og stadeplads
(leje af kommunal areal)
Afleveringsfrist tirsdag den 27. november 2018 til erhverv@odsherred.dk

Kontaktoplysninger
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
CVR nr.
Kontaktperson
E-mail
Telefonnummer

Ansøgningen vedrører (sæt kryds)
Vedr. priser - se vedlagte kontrakt for henholdsvis bod og stadeplads (leje af kommunalt areal)
Salgsbod (hytte)
Stadeplads (leje af
grund)

Kalenderåbningstider
Det forventes, at ansøger er tilstede i boden/stadepladsen i de kalenderdage som er markeret
med rødt – og helst også de tidsrum som er markeret med grønt. Sæt kryds
Åbent på de med rødt markerede kalenderdage

Ja

Nej

Åbent på de med grønt markerede kalenderdage

Ja

Nej

Åbent øvrige dage (anfør hvilke)

Åbningstider
Det forventes, at boder holder åbnet i tidsrummet kl. 10-16 i de med rødt markerede
kalenderdage – og helst også i de med grønt markerede dage.
Stadepladserne forventes åbnet kl. 11-21, idet det er antagelsen at stadepladserne primært vil
være attraktive for madsalgsvogne. Såfremt ansøger sælger varer, som ikke matcher
åbningstiderne skal dette oplyses, og der skal foreslås et alternativt tidsrum.
Åbent kl. 10-16 / kl. 11-21

Ja

Nej

Åbent på alternativt tidspunkt

Skriv forslag til alternativt tidspunkt – og begrundelse
herfor

Gæld til det offentlige (sæt kryds)
Ansøgers samlede forfaldne gæld til det
offentlige (moms, skat mv.) overstiger
100.000 kr.

Ja (bemærk, at ansøger
bliver fravalgt ved en gæld
over 100.000 kr. til det
offentlige)

Nej

Ansøgning
Ansøger skal beskrive, hvordan virksomheden vil bidrage til og med events, som skaber
oplevelser og tiltrækker besøgende på Rørvig Havn og Toldbodvej med det formål at skabe øget
omsætning for de erhvervsdrivende på Rørvig Havn og på Toldbodvej. For 2019 forventes
minimum bidrag til 3 events, samt i sommersæsonen. Det ønskes også beskrevet, om og i givet
fald hvordan ansøger bruger sociale medier til at øge kendskabet til Rørvig
De 3 events er:

Uge 7 Vinterferien: Temaet for ugen er Natur og Valentinsdag.
Uge 35 Sidste weekend i august: Temaet for weekenden er ”Velkommen til løvfald”.
Uge 42 Efterårsferie: Temaet for ugen er natur og løvfald.
Ansøgning skrives her

