Meldings
sformulier klein evenement
s aanvrager
Gegevens
Naam orga
anisatie:
Achternaam aanvrage
er:
Tussenvoe
egsel:
Voorna(a)m
m(en):
Geslacht:

 Man
M



Vrouw

huisnummer:
Straat en h
Postcode:
Woonplaatts:
E-mailadre
es:
Telefoonnu
ummer:

s contactpe
ersoon tijde
ens evenem
ment
Gegevens
Naam conttactpersoon
n:
Telefoonnu
ummer tijde
ens evenem
ment:

06

s evenemen
nt
Gegevens
Naam even
nement:
Datum:
Begintijd:
Eindtijd:
Locatie:
Omschrijving evenement:
Doelgroep evenement:

Voorwaard
den klein evenement
e
a. Het aa
antal bezoekkers en/of deelnemers
d
blijft onderr de 200

 ja  Nee

b. Het evvenement viindt plaats tussen
t
07.0
00 uur en 24
4.00 uur

 ja  Nee

c.

 ja  Nee

Het do
oorgaande verkeer
v
en de
d hulpdien
nsten kunne
en onbelemmerd doorggang vinden

ueel geluid wordt
w
tusse
en 9.00 uur en 23.00 uur ten geho
ore gebrachtt
d. Eventu

 ja  Nee

e. Het aantal personen dat in een eventueel geplaatst object (bijv. tent) verblijft, blijft
onder de 50 personen

 ja  Nee

Indien de vragen a t/m e allemaal met “ja” zijn beantwoord en het evenement vindt niet plaats op de weg
(inclusief parkeerplaatsen) is het evenement vergunningvrij, u hoeft niets in te dienen. Indien de vragen
a t/m e allemaal met “ja” zijn beantwoord en het evenement wel plaatsvindt op de weg is het evenement
meldingsplichtig, u dient dit meldingsformulier volledig in te vullen, ondertekenen en in te dienen. Indien
één of meer vragen met “nee” zijn beantwoord, is voor het evenement een evenementenvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het standaardformulier “evenementenvergunning aanvragen”.
Aandachtspunten bij organisatie vergunningvrij evenement
Bij de organisatie van een evenement vragen wij uw aandacht voor het volgende:
a. Indien het evenement plaatsvindt in een gebouw, moet dit gebouw voldoen aan de eisen uit het
Bouwbesluit, met name wordt gewezen op de eisen voor brandveilig gebruik.
b. Gebruik voor de aankleding van het evenement uitsluitend producten die voorzien zijn van een
brandvertragende laag.
c. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement open vuur te stoken of vuurwerk af te steken.
Een uitzondering op dit verbod geldt voor het branden van kaarsen en fakkels of het stoken van
vuur om te koken, bakken en braden, mits dit geen gevaar oplevert voor de omgeving.
d. Brandkranen en (nood)uitgangen moeten te allen tijde bereikbaar zijn, ook tijdens het evenement.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaatsnaam

Datum

Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende meldingsformulier kunt u, samen met de bijlage(n), verzenden
naar:
Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem
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