
AANMELDFORMULIER SECUNDAIRE PARTIJ FORT HONSWIJK 

TEN BEHOEVE VAN: GEBRUIK VAN RUIMTE FORT HONSWIJK 

Naam onderneming: ………………………………………………………………… 

Vestigingsadres:  Straat en huisnummer: ………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats:  ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………… 

Postadres:  Postbus: ………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………………… 

Plaats: ………………………………………………………………... 

Kamer van Koophandel nummer: ………………………………………………………………… 

Gegevens contactpersoon van de onderneming, met wie het contact zal 

verlopen: 

Naam:   ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………… 

Door inzicht te geven in uw achtergrond, onderneming en ideeën voor Fort Honswijk krijgt de beoogde primaire 

exploitant inzicht in wie u bent, wat u doet en welke bijdrage u wilt leveren aan de ontwikkeling van het fort. 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Wat is uw huidige betrokkenheid bij Fort Honswijk? 

Omschrijf uzelf, uw team en de kansen die u ziet met betrekking tot Fort Honswijk, wees hierin zo concreet 

mogelijk. Vragen die daarbij kunnen helpen zijn: Welke kans(en) ziet u voor Fort Honswijk in zijn totaliteit? Wat is 

uw droom? Welke kans(en) ziet u voor uzelf op Fort Honswijk? Welke bedreiging(en) ziet u voor uzelf op Fort 

Honswijk?  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENWERKEN OP FORT HONSWIJK 

Omschrijf hier uw visie op een samenwerking op Fort Honswijk, wees hierin zo concreet mogelijk. Vragen die 

daarbij kunnen helpen zijn: Wat zijn voor u belangrijke waarden in samenwerking? Welke concrete bijdrage(n) 

kunt u leveren aan het geheel? Welke bijdrage(n) verwacht u van anderen (primaire exploitant, collega’s, 

stichting)? Hoe ziet de samenwerking er idealiter uit? Wat betekent dit in de praktijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEMEN OP FORT HONWIJK 

Omschrijf hier uw (toekomstige) onderneming in relatie tot Fort Honswijk, wees hierin zo concreet mogelijk en 

voeg sfeerbeelden (1 A4) bij over de activiteiten die u wilt ontplooien.  Vragen die daarbij kunnen helpen zijn: 

Welke activiteit(en) wilt u ontplooien? Hoeveel en/of welke fysieke ruimte(s) heeft u hiervoor (hoe vaak en hoe 

lang) nodig? Wat heeft u nog meer nodig voor uw activiteit? Hoe gaat uw activiteit eruit zien?  Welke 

marktconforme vergoeding (bijvoorbeeld in de vorm van huur) is concreet mogelijk? 

 

 

 

 

 



ONDERTEKENING 

☐Ik geef toestemming deze gegevens te delen met de geselecteerde primaire partijen.

☐Ik ben bereid het plan mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten bij de geselecteerde primaire partijen op

een nader te bepalen moment.

Ondertekend te ………………………………, op …………………………… 2021 

(handtekening) 

(naam) 

(functie) 
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