
 
Aanvraagformulier evenementenvergunning 

 

Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor 

aanvang van het evenement (bij grote evenementen 12 weken voor aanvang) schriftelijk 

en ondertekend ingediend te worden. We verzoeken u de aanvraag zo volledig mogelijk in 

te dienen in verband met een snelle en zorgvuldige afhandeling! 

 
1. Gegevens van de aanvrager 

Organisatie: ………………………………………………………………………………………………………… 

Kamer v. Koophandelnr. ……………………………………… Vestigingsnr. ………………………………………… 

Adres zoals ingeschreven bij KvK: ……………………………………………………………………………………….. 

(indien geen inschrijving KvK, dan privé-adres invullen) 

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………... M  / V  

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

Mobiel nummer: ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

Burgerservice nr.(BSN): ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.  Soort evenement 
Naam evenement: ………………………………………………………………………………………………………… 

Omschrijving: ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal verwachte gelijktijdige bezoekers per dag: 

  < 100 personen 

  tussen de 100 en 500 personen 

  > 500 personen, hoeveel gelijktijdige bezoekers verwacht u? ……………………………………. 

Entreeheffing: …………………..………………………………………………………………………………….. 

Contactpersonen die aanwezig zijn tijdens het evenement:  

Naam: …………………………………………………………………......... Mobielnr.: …………………………………… 

Naam: …………………………………………………………………………… Mobielnr.: …………………………………… 

 

3. Duur evenement 

Datum: …………………………………………………… van ……………………uur tot ………………………uur 

Datum: …………………………………………………… van ……………………uur tot ………………………uur 

Datum: …………………………………………………… van ……………………uur tot ………………………uur 

(eindtijd evenement zondag t/m donderdag uiterlijk 00.30 uur, vrijdag en zaterdag 01.00 uur) 

Datum opbouwen: ..…………………………………om …………………… uur 

Datum afbreken: ……………………………………… alles verwijderd om …………………… uur 

(alleen de noodzakelijke tijden voor opbouwen en afbreken opgeven)
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4. Plaats evenement 

    Naam terrein, straat, plein en/of park: 

 ...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ...... ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Adres particulier terrein (akkoord eigenaar terrein bijvoegen!): 

 ...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ...... ………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Wilt u gebruik maken van de gemeentelijke elektriciteits- en watervoorziening:  ja/nee 

Parkeergelegenheid voor bezoekers: ja/nee 

Locatie (indien particulier terrein akkoord eigenaar terrein bijvoegen!)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Wegafsluiting:  ja/nee 

Welke wegen moeten worden afgesloten ten behoeve van het evenement (exact aangeven!): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum en tijd (exact aangeven!):  

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verkeersregelaars: ja/nee  (noodzakelijkheid wordt beoordeeld door politie) 

Parkeerverbod     : ja/nee   

Welke wegen is een parkeerverbod noodzakelijk (exact aangeven!): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum en tijd (exact aangeven!):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Geluid 

Wilt u muziek ten gehore brengen? 
    Nee 
    Ja, binnen 
    Ja, buiten 
    Ja, binnen en buiten 

 
Welke soort muziek wilt u ten gehore brengen? 

    Live muziek 
    Versterkt 
    Onversterkt 
    Mechanisch 
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De tijden zijn: 
Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot ……………………uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot ……………………uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot ……………………uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot ……………………uur 

(eindtijd zondag t/m donderdag uiterlijk 24.00 uur, vrijdag en zaterdag 00.30 uur) 

(eindtijd bij meerdaags geluidsbelastend evenement op zondag 23.00 uur)  

 
6. Horeca 

Wilt u buiten een horeca-inrichting, tegen betaling of bedrijfsmatig, zwak alcoholische dranken 
verstrekken? 

    Nee 
    Ja (het aanvraagformulier ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet bijvoegen!) 
 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

(eindtijd zondag t/m donderdag uiterlijk 00.30 uur, vrijdag en zaterdag 01.00 uur, bij meer-

daags geluidsbelastend evenement op zondag 23.30 uur) 

 
7. Verkoopactiviteiten 

Wilt u goederen te koop aanbieden, een markt organiseren of etenswaren aanbieden? 
   Nee 
   Ja 

Op welke wijze: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Soort producten: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

8. Tijdelijk bouwwerk  

Wilt u een tent of overkapping plaatsen?  
    Nee 
    Ja, een partytent of overkapping (moet voor minimaal 1/3 open i.v.m. ontvluchting) 
    Ja, een gesloten tent, voor meer dan 50 personen: checklist (brand)veiligheid toevoegen! 

 
Het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig zal zijn bedraagt …………………………………………… 
Afmetingen bouwwerk: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 

Datum: …………………………………………………… van …………………uur tot …………………… uur 
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Overige tijdelijke bouwsels (zoals bijvoorbeeld tribune of podium) 
   Nee 

    Ja 

 Voldoet het bouwsel aan de gestelde veiligheidseisen? 

   Nee 

   Ja 

Barbecue 

    Nee 
    Ja binnen 
    Ja buiten 

 
Optocht/wandeltocht 

    Nee 
    Ja 
  Route aangeven op aparte bijlage, eventueel met tekening 

  Datum: …………………………….. van ……………….….……uur tot …………………………….uur 

  Route:        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attractie- of speeltoestellen (certificaat van deugdelijkheid bijvoegen!) 
Luchtkussens 

    Nee 
    Ja 
  Wat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tijdelijk kamperen/overnachten 

    Nee 
    Ja 
  Locatie:  ……………………………………………………………………………………………………………………….  

  Aantal personen:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Aantal kampeermiddelen (tenten, caravans e.d:…………………………………………………………… 

  Periode: van ……………………………….…… tot ………………………………………………………………. 

 

Tijdelijke voorzieningen 

    Nee 
    Ja 
  toiletten aantal…………………………………… 

  douches aantal…………………………………… 

  horeca   tapwagens aantal………………………………………………………………………………….. 

   anders aantal…………………………………………………………………………………………. 

 

Bestaande voorzieningen  

    Nee 
    Ja 
  toiletten aantal…………………………………… 

  douches aantal…………………………………… 
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Reclame-/aankondigingsborden/bewegwijzering 

    Nee 
    Ja 
  Aantal borden: ……………………………………………………………………………………………. 

Soort borden: aankondiging/bewegwijzering (doorhalen wat n.v.t. is) 

  Periode: van ……………………………….…… tot ……………………………………….. 

 

(het plaatsen van aankondigingsborden is slechts toegestaan als het  evenement in Asten 

plaatsvindt of een sterke regionale betekenis heeft en het een ideële doelstelling en/of sociaal 

culturele activiteit betreft). 

 

9. Verplichte Bijlagen 

  Checklist (brand)veiligheid 

  Plattegrond van het terrein op schaal of met maatvoeringen en afstanden van alle objecten 
      zoals tent, podia, attracties, kramen, terrassen, etc.   

  Calamiteitenplan (bij grote evenementen, richtlijn vanaf 500 bezoekers gelijktijdig aanwezig) 
  Bij het plaatsen van een tent geschikt voor meer dan 100 personen dient u een veiligheids- 

     instructie of ontruimingsplan toe te voegen. 
  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

 
10. Handtekening aanvrager 

 

Handtekening:  .............................................................................................................  

Naam:   .............................................................................................................  

Plaats:   .............................................................................................................  

Datum:  .............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc: WZ4012 


