Aanvraagformulier gebruiksvergunning

Gemeente Cranendonck

1. Gegevens van de aanvrager
Achternaam en voorletters:

man

vrouw

Burgerservicenummer (BSN):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Email:

Website:

Namens vereniging/stichting/andere rechtsvorm:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Tijdens het evenement is de volgende contactpersoon bereikbaar:
Contactpersoon:

Mobiel:

BSN:

Extra contactpersoon:

Mobiel:

BSN

(deze persoon moet tijdens het evenement bereikbaar zijn)

2. Eigenaar verhuurder tent:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Email:

Website:
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3. Gegevens tent/overkapping
Naam evenement:
Locatie:
Datum:
Tijdstip van tot:

Tent/overkapping

Afmeting

Max. aantal personen

Soort verwarming

4. Welke van de volgend voorzieningen zijn aanwezig?
brandblusmiddelen
vluchtwegaanduiding
noodverlichting

Is er sprake van open vuur?
Nee

Ja

Zijn er (brand)gevaarlijke stoffen (zoals gasflessen, brandstoffen e.d.) aanwezig of worden deze gebruikt?
Nee

Ja, geef het aantal, inhoud en type gas/brandstof aan

Wordt er overnacht op het terrein?
Nee

Ja,op welke wijze?
hoeveel mensen?
waar?

5. Overig
Vinden er overige activiteiten plaats die niet in dit formulier vermeld zijn maar wel onderdeel uitmaken van het
evenement?
Nee

Ja

Indien ja, welke:
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6. Bij deze aanvraag de volgende gegevens meesturen:
een op schaal (minimaal 1:100) gemaakte situatietekening met daarop ingetekend alle te plaatsen objecten en
voorzieningen (zoals hekken, vluchtroutes e.d.)
een aparte op schaal gemaakte plattegrondtekening van de te plaatsen tent(en) met daarop aangegeven de
inrichting, genomen brandveiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, vluchtroutes, breedte nooduitgangen
e.d.)
constructieve gegevens van de tijdelijke bouwwerken/podia
certificaten/attesten van tenten
indien aanwezig: de plaats en soort verwarming

7. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

Naam organisator:

Datum:

Handtekening:

8. Insturen van de aanvraag
Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

Stuur de aanvraag naar:
Gemeente Cranendonck
Postbus 2090
6020 AB Budel
Of u kunt het ondertekende formulier met de vereiste bijlagen mailen naar: evenementencr@cranendonck.nl.

Onvolledige aanvragen
Als in of bij uw vergunningaanvraag bepaalde gegevens, plattegronden, verklaringen e.d. ontbreken, is uw aanvraag
onvolledig en kan de aanvraag niet worden beoordeeld. U krijgt dan twee weken de tijd om uw aanvraag compleet
te maken. Als de ontbrekende gegevens niet of niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, heeft dit tot
gevolg dat de vergunningaanvraag buiten behandeling wordt gelaten of wordt geweigerd.
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