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1. Gegevens organisatie  

Naam rechtspersoon / organisatie  

KvK nummer  

Geslacht M/V 

Voornaam  

Voorletter(s)  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Email  

Telefoonnummer  

Mobiel  

  

2. Gegevens evenement  

Naam evenement  

Startdatum evenement  

Tijd van (noteer als 00:00)  

Indien meerdaags: sluitingsdatum evenement  

Tijd van (noteer als 00:00)  

Tijd tot (noteer als 00:00)  

Website evenement  

Omschrijving evenement  

Is er al een programma / programmering 
bekend? 

 

Is er sprake van: 
(selecteer 1 of meer opties) 

☐ Omheining 

☐ Verkoop zwak alcoholische dranken 

☐ Bereiden en/of verkopen van etenswaren 

☐ door middel van gas 

☐ door middel van electra 

☐ door middel van anders namelijk: 

 

☐ Overnachting op het terrein 
☐ Versterkt geluid 



Aanmelding evenementenkalender 2023 

Pagina 2 van 3 

 

 

 

 Verwacht geluidsniveau bij de bron dB(A) 
 

 

☐ Muziek buiten 

☐ Spraak buiten 

☐ Muziek binnen 
☐ Spraak binnen 

Worden er tijdelijke bouwwerken geplaatst? 
Indien ja welk soort bouwwerk en oppervlakte 

Ja / Nee 

Welke constructies of voorwerpen worden 
geplaatst / zijn aanwezig? (selecteer 1 of meer 
opties) 

☐ Geen 

☐ Uitgiftepunt / verkooppunt food 

☐ Uitgiftepunt / verkooppunt drank 

☐ Hekken 

☐ Marktkramen 

☐ Terrasmeubilair 

☐ Overkapping(en) 

☐ Podium(s) 

☐ Attracties / speeltoestel(len) 

☐ Kermisattracties 

☐ Aggregaat / brandstofopslag 

☐ Tent(en) 

☐ Toiletvoorziening(en) 
☐ Douches of waternevel 

  

3. Thema en doelgroep evenement  

Verwacht aantal bezoekers  

Hoeveel aanwezige bezoekers verwacht u 
gelijktijdig op het piekmoment 

 

Wie is de doelgroep? (selecteer 1 of meer 
opties) 

☐ 0-14 jaar 

☐ 15-19 jaar 

☐ 20-29 jaar 

☐ 30-39 jaar 

☐ 40-59 jaar 

☐ 60 jaar of ouder 

  

4. Gewenste locatie, op- en afbouw  

Vindt het evenement binnen of buiten plaats? 
(selecteer 1 of meer opties). 

☐ Binnen in een gebouw 
☐ Buiten 
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 ☐ Buiten in een tent 
☐ Binnen en Buiten 

In welke plaats vind het evenement plaats ? ☐ Amerongen 
(selecteer 1 of meer opties) ☐ Driebergen-Rijsenburg 

 ☐ Doorn 
 ☐ Leersum 
 ☐ Maarn 
 ☐ Maarsbergen 
 ☐ Overberg 

Adresgegevens van de gewenste locatie  

Bovenstaande gegevens zijn akkoord. Ik ben er mij van bewust dat de gegevens worden 
doorgegeven aan partners de gemeente na plaatsing op de kalender ten behoeve van de 
vergunning 

Plaats: Plaats: 

Datum: Datum: 

Handtekening aanvrager/organisator Handtekening gemachtigde 

 


