
Burgerweeshuispad 301 3 2 - ; M 

1007 BAAmsterdam 
Teiefoon 14 020 
Fax 020 252 1250 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

Teiefoonnummer 

Faxnummer 
' _ • L 

IVlobielnummer 

E-mailadres 

Adres 

Telefoonnummer(s) 

2. Aanvrager= vergunninghouder 

Postcode en woonplaats IQ j ) V ) r ' i / y t / J ^ X U V 



3. Gemachtigde ( c.q. organisatiebureau) 

Alleen invullen als u gemachtigde bent door de aanvrager 

Naam rechtspersoon ( 

bedrijf) 

Naam Gemachtigde 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s) ^ 

E-mailadres 

Naam 

Telefoonnummer (mobiel) 

4. Contactpersoon tijdens het evenement 

5. Soort evenement 

Aankruisen wat van toepassing is 

D Groot evenement (verwacht meer dan 2000 bezoel<ers en/of deelnemers) 

l^1<lein evenement (verwacht minder dan 2000 bezoekers en/of deelnemers) 

6. Locatie 

Het evenenment wordt 

buiten gehouden 

Plaats/locatie waar u het 

evenement wilt houden Z_ U « / / I f ^ / J i ^ j 4.--AA I-^^ J/J W 1(0,1-^ i^€L(K.(L». 

Het evenement wordt In 

een gebouw gehouden 

Adres van het gebouw 

waarin u het evenement 



7pwi.€u^<^A\ Wil. 

verwacht u totaal? t \^()(f) 
Hoeveel deelnemers zijn er 

totaal? 

deelnemers verwacht u op 

6 V6 n 6 rr) 6 O t? 

zich? 

Tijdstip evenement (van/ 

tot} 

1 ^ l l / H l 

(van/tot) 

T^ id^opbouw evenement ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ 

evement(van/tot) - - ^ 6 ^ 



10. Kaartverkoop evenement 

• ja 

RïTee 

11. Het plaatsen van objecten en de bescherming van het evenemententerrein 

wilt u objecten plaatsen ten behoeve van het evenement? 

S j a 

12. Zo ja, welke en wat zijn de afmetingen 

lx 
- W 

j 

13. Gaat u objecten op parkeervlakken plaatsen? 

• ja 

[ S ^ e e 

14. Is een grasveld onderdeel van het evenemententerrein? 

• ja 

^ e e 

15. Worden er objecten op het gras geplaatst? 

• ja 



16. Rijden er (op enig moment) voertuigen over het evenemententerrein (bijv. voor het plaatsen van 

objecten)? 

• ja 

17. Hoe wordt de bescherming van het gras geregeld? 

18. Wilt u wegen afsluiten voor het evenement? 

• Ja 

19. Zo j a , om welke weg(en) gaat het? 

7 ^ 

20. Wllt u de straat opbreken voor het evenement? 

• ja 

21. Zo ja, waarom? 

22. Worden er toeiletten geplaatst op het evenemententerrein? 

• nee 



23. Zo ja, hoeveel? 

24. Reclame 

wordf er reclame gemaakt tijden het evenement? 

• ja 

25. Zo ja, hoe gebeurt dit, (waar) wordt er Iets aangebracht? 

26. Reiniging 

Wordt het evenemententerrein door u zelf gereinigd of wilt u het door het stadsdeel laten reinigen? 

zeif reinigen (u dient een sctioonmaal<plan in te leveren bij de aanvraag) 

• door tiet stadsdeel (de l<osten worden aan u doorberekend) 

D nog niet bekend, stuur mij s.v.p. een offerte voor de reiniging door het stadsdeel 

27. Vuurwerk 

wordt er vuurwerk afgestoken tijden het evenement 

• ja 

28. Centrale Meldpost en bewaking 

wordt het evenemententerrein bewaakt? 

• ja 



29. Zo ja, hoeveel gecertificeerde bewakers worden ingezet? 

30. Is er een Centrale meldpost op het evenemententerrein? 

• ja 

31. Is er een EHBO post op het evenemententerrein 

• ja 

32. Hoeveel gekwalificeerde EHBO-ers worden er ingezet? 

33. Horeca 

Wordt er eten en drinl<en verstrel<t tijden iiet evenement? 

D nee 

34. Wordt er alcoholhoudende drank geschonken tijden het evenement? 

D nee 

35. (u dient voor het schenken van alcoholische dranken separaat ontheffing aan te vragen) 

Worden er taps gepiaatst? 

D nee 



36. Zo ja, hoeveel taps worden er geplaatst? 

37. Worden er andere producten verkocht? 

38. Zo ja, welke producten? 

39. Wordt er gebakken of gebraden tijdens het evenement? 

• ja 

^ ^ e 

40. Zo ja, hoe wordt het eten verwarmd? 

41. Muziek 

Wik u versterkte muziek afspelen tijdens het evenement? 

D nee 

42. Zo ja, gaat het om levend muziek en/ of mechanische muziek (cd, lp, mc)? 

(voeg een programma toe van de (verwachte) optredens) 



43. Is er een geluidsbegrenzer aanwezig? 

D nee 

44. Tijd afspelen muziek (van/ tot) 

45. Tijd soundtrack (van/ tot) 

46. Andere vergunningen 

Vergunningen die u lieeft aangevraagd of wilt aanvragen die samenhangen met deze aanvraag voor een 

evenementenvergunning 

Soort vergunning 

Aanvraagnummer (als dat 
bekend is) 
Soort vergunning 

47. Schets van de situatie 

De aanvraag voor een evenementenvergunning is niet compleet zonder situatieschetsl 

Handtekening 

Naam 

rmulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld 

Datum 
1 j 



Technische gegevens podium glimlach 6 

f 

Technische gegevens: 
-Vloeroppervlak 600 x 600 cm 
-vloerhoogte 90 tot 110 cm 
-Vloerbelasting 500 kg per m2 
-Clearance 300 cm 
-kapbelasting 250 kg 
-Brandvoortplantings klasse M2 
-Opbouwtijd 1 uur 

Voor nadere informatie 

Verhuur bedrijf: 

Louis bouwmeester 
ZR Meijboomlaan 11 
7334 DX Apeldoorn 
055-5400777 

Vriendelijke groet 

Baljetgroep events 
Churchillweg 248 
1314 TG Almere 
Contactpersoon Gerry Baljet 
036-547128 
06-54995996 




