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Het volledig ingevulde meldingsformulier moet zijn ingediend: 

- drie weken voor aanvang van een evenement. 

Als u niet zeker bent of uw evenement meldingsplichtig is doe de check op de website of check 

bij sub 7! 

 

1. Soort evenement 

Naam evenement   ....................................................................................................................................  

Korte beschrijving van het evenement   ....................................................................................................  

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

Datum evenement  ....................................................................................................................................  

Tijdstip van   ...................................................  tot   ......................................................................  uur 

Straatnaam en huisnummer   ....................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ..........................................................................................................................  

 

Hebt u het evenement eerder georganiseerd?  ja  nee 

Wordt er entreegeld geheven?  ja d.m.v. kaarten in de voorverkoop 

  ja d.m.v. kaarten aan de deur 

  nee 

2. Gegevens aanvrager 

 Ik vraag deze vergunning aan namens een rechtspersoon (instelling, vereniging of bedrijf). 

 Vul vraag 2a in. 

 Ik vraag de vergunning niet namens een rechtspersoon aan. Vul vraag 2b in. 

 

2a.  

Naam rechtspersoon   ...............................................................................................................................  

Straatnaam en huisnummer   ....................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ..........................................................................................................................  

Vertegenwoordigingsbevoegde van rechtspersoon   ................................................................................  

Achternaam   .............................................................................................................................................  

Voorna(a)m(en)   .......................................................................................................................................  

Nummer legitimatiebewijs   ........................................................................................................................  

Burgerservicenummer (BSN)   ..................................................................................................................  

Geboortedatum    .......................................................................................................................................  
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Straatnaam en huisnummer   ....................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ..........................................................................................................................  

Telefoonnummer   ......................................................................................................................................  

Telefoonnummer mobiel   ..........................................................................................................................  

E-mailadres   ..............................................................................................................................................  

 

2b. 

Achternaam   .............................................................................................................................................  

Voorna(a)m(en)   .......................................................................................................................................  

Nummer legitimatiebewijs   ........................................................................................................................  

Burgerservicenummer (BSN)   ..................................................................................................................  

Geboortedatum   ........................................................................................................................................  

Straatnaam en huisnummer   ....................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ..........................................................................................................................  

Telefoonnummer   ......................................................................................................................................  

Telefoonnummer mobiel  ...........................................................................................................................  

E-mailadres   ..............................................................................................................................................  

 

3. Contactpersoon tijdens het evenement 

 Dit is dezelfde persoon als bij vraag 2. 

 Dit is een andere persoon, namelijk: 

Contactpersoon (1) dhr/mw   ..............................  Telefoonnummer mobiel   ............................................  

Contactpersoon (2) dhr/mw   ..............................  Telefoonnummer mobiel   ............................................  

 

4. Situatie 

 gebouw  tent  buitenlucht 

 anders, namelijk   ...............................................................................................................................  

Soort ondergrond (zand, gras, asfalt)   ......................................................................................................  

Is het evenemententerrein afgesloten? 

 ja d.m.v.   ............................................................................................................................................  

 nee 

Wordt er overnacht?  ja  nee 

Hoe wordt er overnacht? Organisatie:   .....................................................................................................   

                                  Deelnemers:  .......................................................................................................      

Het evenement vindt plaats op :  één locatie (voeg plattegrond bij) 

  meerdere locaties (voeg plattegronden bij) 

  route (voeg routekaart bij) 
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5. Werkzaamheden evenement 

Opbouw evenement 

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

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

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

 

Afbouw evenement 

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

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

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

 

6. Nutsvoorziening 

Worden er (indien beschikbaar) gemeentelijke stroomvoorzieningen (elektriciteit) en/of tijdelijke 

voorzieningen op het gebied van (drink)water/sanitair getroffen? 

 stroom  krachtstroom  anders, namelijk   ..................................................................................  

 

7. Verklaring 

Het evenement voldoet aan onderstaande punten   ja   nee 

 

- Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen. 

- Het evenement vindt plaats tussen 08.00 en 23.00 uur en duurt 1 dag. 

- Indien muziek ten gehore wordt gebracht is dit tot maximaal 23.00 uur (zie 4:5 van de Algemene plaat-

selijke verordening (Apv) . 

- Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt 

anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten. 

- Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m
2
 per 

object en niet meer dan drie objecten per evenement. 

- Er is een organisator. 

OF 

Er is sprake van een wandel- of fietsevenement en toertochten met motorvoertuigen waarbij 

geen wegen en/of weggedeelten worden afgesloten maar waarbij wel voldoende verkeersrege-

laars worden aangesteld en ingezet. 

 

Indien niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan is sprake van een vergunningplich-

tig evenement. Download het formulier evenementenvergunning op www.nunspeet.nl! 
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Gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden welke nageleefd moeten worden?   ja   nee 

 

- Er wordt niet afgeweken van de gegevens die bij de melding bekend zijn. 

- Bij het ten gehore brengen van muziek houdt men zich aan de maximale geluidsnormen zoals die 

ook gelden voor incidentele festiviteiten (artikel 4:3 van de Apv). 

- Aanwijzingen die worden gegeven door ambtenaren van brandweer, politie en/of gemeente in het 

belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid worden direct opgevolgd. 

- De organisator treft de nodige maatregelen om te voorkomen dat de gemeente als gevolg van het 

evenement schade lijdt dan wel dat derden schade lijden. 

 

 

Ondertekening meldingsformulier 

Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit meldingsformulier dit formulier naar waarheid te 

hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van alle opmerkingen van dit formulier.  

 

Naam 

 

 

 

Datum 

 

 

 

Handtekening aanvrager 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, 
wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld 
om binnen een redelijk termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de ge-
stelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd dat deze voor het evenement kun-
nen worden behandeld.  
 
Dit formulier indienen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook 
nadere inlichtingen kunt krijgen. 

 


