AANVRAAGFORMULIER
MIDDELEN VOOR EEN SCHOON EVENEMENT
Een schoon en opgeruimd evenement organiseren? Bij Mooi Schoon kun je diverse gratis middelen lenen, zoals
opruimsets en afvalhandkarren. Vraag ze aan via onze website www.mooi-schoon.nl, door het onderstaande
formulier in te vullen en op te sturen naar info@mooi-schoon.nl of bel ons op
(038) 427 37 77. Zo houd je jouw evenement Mooi Schoon!

Een zwervuil opruimset

Afvalhandkarren

Deze set bestaat uit 5 afvalgrijpers, 5

Jouw eigen zwerfvuil-opruimteam

paar handschoenen, 5 evenementen-

gaat op pad met 1 of 2 afvalhand-

hesjes en een rol vuilniszakken.

karren. Zet deze in om tijdens en/
of na het evenement zwerfvuil op

Aantal

te ruimen en mensen aan te sporen om het evenemententerrein

Poster omwonenden

schoon te houden. De handkarren zijn na bestelling
en bevestiging door ROVA Mooi Schoon door de eve-

Mensen die rondom het
evenemententerrein wonen

IEDEREEN WORDT BLIJ VAN
EEN SCHOON EVENEMENT

afloop de handkarren (zonder afval!) weer terug naar

ervaren vaak hinder van het

Zwolle. Bestel hierbij direct een zwerfvuil opruimset

zwerfvuil dat bij een evenement

(zie linksboven).

vrijkomt. Deze poster kunnen
omwonenden voor hun raam
hangen om bezoekers te vragen de
buurt schoon te houden. Download

nementenorganisatie op te halen in Zwolle. Breng na

Aantal
Bedankt dat je je afval in
de afvalbak gooit en onze
buurt schoon houdt!
www.mooi-schoon.nl

de poster via www.mooi-schoon.nl/

Mooi Schoon logo

poster-schoon-evenement-omwonenden. Laat deze

Download het Mooi Schoon logo

drukken en verspreid deze onder de omwonenden

via www.mooi-schoon.nl/mooi-

van jouw evenement.

schoon-logo. Gebruik het in de
communicatie om iedereen op
te roepen het evenement Mooi
Schoon te houden.

Wil je meer advies over hoe om te gaan met zwerfvuil

Kijk ook op de website van Nederland Schoon voor

voorafgaand of tijdens een evenement? Kijk dan op

veel informatie over schone evenementen.

www.mooi-schoon.nl/kom-in-actie/evenementen,
neem contact op met Mooi Schoon via (038) 427 37 77
of stuur een e-mail naar info@mooi-schoon.nl.

mooi-schoon.nl

