
KLEIN EVENEMENT MELDEN 
 
 
dit formulier uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van het evenement indienen 
 
MELDER / ORGANISATIE 
 

Naam  

Stichting / vereniging  

RSIN / BSN nummer  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

De organisatie wordt vertegenwoordigd door  

Hij / zij is tijdens het evenement bereikbaar op  
 
 
IS EEN MELDING VOLDOENDE? BEANTWOORD ONDERSTAANDE VRAGEN 
 
Er nemen maximaal 250 personen deel aan het evenement.  Ja  Nee 

Het evenement vindt gedurende één dag plaats.  Ja  Nee 

Het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 23.00 uur  Ja  Nee 

Geluid is tussen 08.00 en 23.00 uur toegestaan en het geluidsniveau is  
maximaal 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning   Ja  Nee 
inclusief straffactor van 10 dB(A) voor muziekgeluid.  

Het evenement vormt geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten.  Ja  Nee 

Er wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verkocht.   Ja  Nee 

Tijdens het evenement wordt geen open vuur gestookt.   Ja  Nee 

Er vindt geen evenement plaats op dezelfde datum en dezelfde locatie.   Ja  Nee 

De organisator stelt de burgemeester ten minste 14 werkdagen voorafgaand  
aan het evenement in kennis met gebruik van dit formulier.   Ja  Nee 
 
Als u op één van bovenstaande vragen ‘nee’ antwoordt, is een melding niet  
voldoende. U heeft dan een vergunning nodig voor het evenement.  
Bij vechtsportwedstrijden of -gala’s is altijd een evenementenvergunning nodig. 
 



BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT 

Korte beschrijving van het evenement (bijvoorbeeld: buurtfeest en aantal personen) 

Locatie waar de activiteiten plaatsvinden (situatietekening als bijlage is verplicht) 

DATUM EVENEMENT 

AANVULLENDE GEGEVENS 

Aanvullende informatie die van belang is voor de melding 

ONDERTEKENING 

U verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 

Plaats en datum 

Handtekening 

 Niet naar waarheid invullen van dit formulier kan tot gevolg hebben dat het werkelijk voorgenomen
evenement niet wordt gedekt door deze melding. Dit leidt direct tot overtreding van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

 Als de ingevulde gegevens niet voldoende zijn voor een goede beoordeling van het voorgenomen
evenement, kunnen wij verzoeken om gegevens binnen een aan te geven termijn aan te vullen.

Informatie bij team APV: telefoonnummer (088) 909 75 61 of e-mailadres apv@debuch.nl 

Datum evenement van uur tot uur 

Datum opbouw van uur tot uur 

Datum afbraak van uur tot uur 
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