
 

 

 

 

 
Digitaal Inschrijfformulier Grote Indetrek 11 februari 2018 

Geadopteerd door de plaatselijke Horeca 
 

Let op! Optocht start om 13.11 uur! 
 

Naam deelnemer / 
vereniging 

 

Lid SOC wel/niet (van toepassing voor wagens) Geen lid betaald waarborg 
van € 500,- 

Motto / thema  

Naam contactpersoon  

Adres contactpersoon 
vereniging 

 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

 

e-mailadres 
contactpersoon 

 

Bankrekeningnummer 
en t.n.v. 

 

Contactpersoon en tel. 
bouwlocatie 

 

Adres bouwlocatie  

Neemt deel aan de optocht op zondag 11 februari 2018 met een: 

0 Wagen: lengte opstelling …………………. meter, hoogte 
……………………………… meter  

0 Loopgroep: opstelling ………………………. meter  

0 Muziekgroep: opstelling …………………… meter  

Van de volgende muziek wordt gebruik gemaakt:  

0 Geen  

0 Live  

0 Elektronisch  



 

 

 

 

Startplaatsen:  

 wagens Hendrik Verheeslaan, (via Mgr. Bekkerstraat naar route optocht)  

 loopgroepen Fellenoord  

Route optocht:  

Rechterstraat, Rozemarijnstraat, Markt, Clarissenstraat, Mgr. Wilmerstraat, Baroniestraat, 
Past. Erasstraat, Breukelsestraat, Stationsstraat, Rechterstraat, Markt.  

Wij blijven op de Markt tot na de prijsbekendmaking ja / nee.  

Voor elke wagen/ groep s.v.p. een apart formulier invullen.  
 
Bij eventuele bijzonderheden dient u tijdig contact op te nemen met de commissie optocht.  
Deze kan echter niet toezeggen dat aan alle bijzondere wensen kan worden voldaan. 
  
Dit inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk op 1 februari 2018 
ingeleverd zijn via info@socboxtel.nl (formulier voorzien van handtekening) of adres Prins 
Bernhardstraat 14 Boxtel.  
 
Ondergetekende verklaart hiermee het reglement gelezen en begrepen te hebben, en 
hiermee akkoord te gaan. De ondertekenaar is er zich van bewust dat hij hiermee de 
verantwoording neemt voor de aangemelde deelnemers en dat Stichting Openbaar 
Carnaval (SOC) niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade en/of 
vervolgschade die voortvloeit uit deelname aan de Carnavalsoptocht.  
 
Ondergetekende, contactpersoon van bovengenoemde deelnemer / vereniging 
verklaart hierbij het reglement voor het jaar 2018 te aanvaarden.  
 

Naam: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

 
Dit formulier uiterlijk voor 1 februari 2018, volledig ingevuld sturen naar info@socboxtel.nl of 
p/a Prins Bernhardstraat 14 Boxtel, ingeleverd worden  

 
Startnummers kunnen op donderdag 8 februari 2018 tussen 19.30 en 21.00 uur 
ophalen bij Cafe ’t Geveltje, Stationstraat 11, Boxtel worden opgehaald. 

 
 

mailto:info@socboxtel.nl
mailto:info@socboxtel.nl

