
 
 
 
 
 
Begeleidende brief bij deelnameformulier 
 
 
Beste deelnemer, 
 
U heeft van ons een deelnameformulier ontvangen. Wij verzoeken u deze zo volledig mogelijk in te vullen. Wilt 
u bij het invullen rekening houden met het volgende: 
 
Soort en kleur auto 
Het is voor ons belangrijk om tijdig te weten met welk soort auto u meerijdt. Ook de kleur is van groot belang. 
De arrangeur kan dan rekening houden met het bepalen van het aantal en de kleur van de bloemen die voor de 
auto besteld moeten worden. Aangezien het samenstellen van de bloemenlijsten een behoorlijke klus is, willen 
we dit graag vroegtijdig weten.  
  
Voorzorgsmaatregelen om mogelijke schade te voorkomen 
Hoewel onze organisatie alles in het werk stelt om schades bij het opsteken aan een voertuig te voorkomen, zit 
een ongeluk soms in een klein hoekje. Daarom hebben wij aanvullende maatregelen getroffen om de kans 
hiertoe tot het minimum te beperken. Allereerst wordt bij inlevering van uw voertuig door één van onze 
medewerkers samen met degene die de auto inlevert een formulier ingevuld waarop bestaande oneffenheden 
worden benoemd. Het geheel wordt – daar waar nodig – ondersteund met foto’s. Vervolgens zullen onze 
hoofdarrangeurs erop toezien dat al het materiaal dat op uw wagen wordt aangebracht voorzien wordt van 
een beschermende laag (wij gebruiken hier doorgaans tapijt voor). Voordat de arrangeurs met het opsteken 
beginnen worden zij op de hoogte gebracht van mogelijke beperkingen welke voor een bepaald voertuig 
gelden. Ook tijdens het opsteken wordt dit verder bewaakt door de hoofdarrangeurs. Zodra de wagen klaar is 
volgt er (op vrijdagmorgen) een eindcontrole. Mocht er in dit traject toch schade ontstaan zijn, dan is onze 
organisatie hiervoor aansprakelijk. Zodra de stoet de veilinghal verlaat en uw voertuig wordt door een door u 
aangestelde chauffeur bestuurt gelden de spelregels voor deelname aan het verkeer op de openbare weg en 
valt dan ontstane schade onder uw eigen verzekering.  
 
Flyeren / uitdelen gadgets 
Bij het uitdelen van gadgets en/of flyers zijn wij aan regels verbonden. Wij moeten een lijst met bedrijven 
aanleveren bij de gemeente. Dit wordt opgenomen in het draaiboek van de Flower Parade. Deze moet tijdig bij 
diverse instanties worden ingeleverd. Dit kan dus niet op het laatste moment gewijzigd worden.  
I.v.m. de veiligheid willen wij u erop wijzen dat de uitdelers minimaal 16 jaar oud moeten zijn. 
 
Chauffeurs + meerijders 
U dient zelf te zorgen voor een chauffeur. De chauffeur dient uiteraard in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs voor het te besturen voertuig. Graag ontvangen wij een emailadres van de chauffeur, zodat wij 
hem/haar de benodigde informatie kunnen toesturen. Voor evt. calamiteiten tijdens de Flower Parade zelf, is 
het voor ons erg handig als wij een mobiel nummer van de chauffeur hebben.  
Voor de maaltijd die wij aanbieden tijdens de stop van de Flower Parade, moeten wij vooraf het aantal 
personen weten dat een maaltijd wil nuttigen.  
 
Statische opstelling boulevard 14 augustus 2015 
Op zondag 14 augustus worden de praalwagens tentoongesteld op de Koningin Wilhelminaboulevard in 
Noordwijk. Hier zijn ook enkele plaatsen beschikbaar voor personenwagens. Op het deelnameformulier kunt u 
aangeven of u evt. gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Let op: aanmelding is geen garantie voor 
plaatsing, i.v.m. de beperkte ruimte zal het bestuur uiteindelijk besluiten welke personenauto’s blijven staan. U 
wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien uw voertuig inderdaad op de boulevard achterblijft, dient u 
zelf voor vervoer vanaf de boulevard te zorgen. 
 
 
 



Mogelijkheid tot promotie bedrijf tijdens de corsoavond op vrijdag 12 augustus 
Wegens het succes van vorig jaar, bieden wij ook dit jaar weer de mogelijkheid om uw bedrijf tijdens de 
openingsavond op vrijdag 12 augustus te promoten bij uw voertuig in de aanvoerzaal van FloraHolland. 
Behoudens een kleine bijdrage voor de huur van een statafel (deze wordt door ons  – om eenduidigheid te 
bereiken - bij onze vaste leverancier gehuurd) zorgen wij voor plaatsing en aankleding van deze tafel (kleedje, 
bloemen) U wordt voorts in de gelegenheid gesteld om middels attributen als folders, catalogi, gadgets etc. uw 
bedrijf verder onder het voetlicht van het aanwezige publiek te brengen. Natuurlijk kunt u ook hiervoor 
gastvrouwen/heren inzetten.  
 
Bedrijfsinformatie 
Op diverse plaatsen (en bij de uitzending van TV MAX) is een commentator aanwezig. Omdat u zelf natuurlijk 
de beste informatie heeft van uw bedrijf, auto en/of chauffeur, willen wij u vragen om deze informatie op het 
deelnameformulier in te vullen, zodat de commentator dit evt. kan gebruiken tijdens zijn/haar speech.  
 
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carolina de Mooij 
06 193 200 67 
flowerparade@outlook.com 
 
 


