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Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning 
 
Bij deze aanvraag levert u een situatie- en indelingstekening aan met daarop: 

 de afmetingen (lengte x breedte) van het tijdelijke bouwwerk (of tent) 

 de in- en uitgangen, draairichting en breedte van de (nood)deuren 

 de indeling van het tijdelijke bouwwerk, inclusief tafel- en stoelenplan 

 de brandpreventievoorzieningen zoals brandblussers, noodverlichting, 

vluchtroutes en nooduitgangen 

 de situering van het tijdelijke bouwwerk ten opzichte van bestaande bebouwing 

(schaal 1:1000) 

 

Bijlagen 

Vul het formulier volledig in en stuur de nodige bijlagen mee zodat wij uw aanvraag in 

behandeling kunnen nemen. 

 

Retouradres aanvraagformulier 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn of info@heuvelrug.nl. 

 

 

1. Gegevens rechthebbende 
Naam   

Voorletter(s)   0 M 0 V 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Naam van de organisatie  

KvK-nummer  

 

2. Gegevens gemachtigde (indien van toepassing) 
Naam   

Voorletter(s)  0 M 0 V 

Geboortedatum  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer mobiel  

E-mailadres  

KvK-nummer  
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3. Gegevens inrichting/evenement 
Activiteit/inrichting  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Contactpersoon inrichting  

Telefoonnummer  

 

4. De aanvraag is bestemd voor 
0 Nieuwe inrichting/evenement 

0 Bestaande inrichting: nieuwe gebruiksfunctie 

0 Bestaande inrichting: wijziging/uitbreiding 

0 Bestaande inrichting: evenement 

 

4.1 Periode en tijden waarbinnen de activiteit plaatsvindt 

Periode vanaf: tot en met: 

Tijdstip vanaf: tot en met: 

 

4.2 Aanwezigheid personen in de inrichting (meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Meer dan 50 personen kunnen gelijktijdig aanwezig zijn 

0 Nachtverblijf aan meer dan 5 personen, bedrijfsmatig of voor verzorging 

0 Dagverblijf aan dan 5 kinderen jonger dan 12 jaar of meer dan 5 lichamelijk- 

en/of verstandelijk gehandicapten 

 

5. Overige gegevens inrichting/evenement (zie toelichting) 

Omschrijving van het gebruik 

 

 

 

Maximaal aantal personen dat gelijktijdig in de inrichting aanwezig kan zijn 

(per ruimte specificeren op een aparte bijlage) 

Totaal  Overdag ’s Avonds ‘s Nachts 

    

 

Totaal vloeroppervlak in m² 

(per ruimte specificeren op aparte bijlage): 

 

 

6. Aanwezige blusmiddelen 
Aangeven op tekening 

Ruimte Aantal Type 
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7. In het gebouw opgeslagen stoffen volgens art. 6.2.2 van de 

Bouwverordening  
Aangeven op tekening 

Ruimte Stofnaam Groep 

(WMS code) 

UN (VN) 

Nummer 

Hoeveelheid 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

8. Welke installaties zijn aanwezig? 
Aangeven op tekening 
0 Noodverlichting 

0 Transparantverlichtingsinstallatie (vluchtwegaanduiding) 

0 Noodaggregaat 

0 Handbrandblusmiddelen 

0 Brandkraan (op eigen terrein, ondergronds/bovengronds) 

0 Geboorde put (op eigen terrein, open/gesloten/met opvoerpomp) 

0 Blusvijver, inhoud in m³:  

0 Anders, namelijk: 

 

9. Kwaliteitsverklaringen tentdoeken en/of bekledingsmaterialen 

Tentdoek 

De kwaliteitsverklaringen van het toe te passen tentdoek waaruit de mate van 

brandvoortplanting is bijgevoegd volgens (minimaal) één van de volgende normen: 

 

0 NEN 6065 met minimale klasse-indeling 1 of 2 

0 DIN 4102 met minimale klasse-indeling B1 

0 De vergelijkbare Franse norm met minimale klasse-indeling M1 of M2 (als de 

klasse-indeling is aangegeven op M2 dan moet de breedte van de 

(nood)uitgangen met 100% boven het wettelijk minimum worden uitgebreid) 
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Bekledingsmaterialen 

De kwaliteitsverklaringen van de toe te passen bekledingsmaterialen voldoen voor de 

volgende onderdelen aan de volgende waarden/klasse(n) voor zover aanwezig.  

 

U toont de genoemde waarden aan met een kwaliteitsverklaring of een (TNO) 

testcertificaat. 

 

Onderdeel Norm Waarde/klasse Voldoende 

Vloeren NEN 1775 Klasse T1 0 

Overige aankleding 

en versiering 

NEN 6065 Klasse 2 0 

Gordijnen NEN 1722 Klasse ‘niet 

gemakkelijk 

ontvlambaar’ 

0 

Overige bekleding 

(uitgezonders 

vloeren en 

tredevlakken) 

NEN 6066 Optische 

rookdichtheid  

<2,2 M1 

0 

 

10. Hoe is de interne organisatie geregeld? 

0 Bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig 

0 Brandveiligheidsinstructie personeel 

0 Ontruimingsplan aanwezig 

0 Ontruimingsplan geoefend 

0 Aanvalsplan aanwezig 

0 Binnentreding brandweer geregeld 

0 Anders, namelijk: 

 

11. Ruimte voor toelichting  
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12. Geef aan welke bijlagen u heeft toegevoegd. 

0 Situatietekening van de inrichting/het evenement met omliggend parkeerterrein 

en/of locatie en zo mogelijk de straatnaam en het huis(nummer) van de 

inrichting/evenement met hierop de toegangswegen en opstelplaatsen voor de 

brandweer, nabijgelegen bluswatervoorziening (eventueel nader te bepalen in 

overleg met de brandweer) op schaal. Minimaal 1:1000 of buiten de bebouwde 

kom 1:2500 

 

0 Bouwkundige plattegrondtekening op schaal van tenminste 1:200 van de 

inrichting/het evenement (tent/tribunes) en tijdelijke bouwsels met daarop 

aangegeven alle zaken die betrekking hebben op de aanwezige en aan te 

brengen brandveiligheidsvoorzieningen in de inrichting of op de plek van het 

evenement zoals: 

 

 maataanduiding 

 indeling (vrij te houden loop- en gangpaden en de opstelling van 

zitplaatsen) 

 overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte 

 bestemming (van eventuele meerdere ruimten) 

 bluswatervoorziening(en) 

 armaturen van nood- en transparantverlichting 

 (nood)uitgang(en) en breedten 

 renvooi 

 

0 Eventueel foto’s die van belang zijn  

 

 

De tekeningen moeten duidelijk zijn uitgevoerd. Alle bijlagen moeten door de aanvrager 

of eventuele gemachtigde zijn ondertekend. 

13. Ondertekening 

Plaats: Plaats: 

Datum: Datum: 

Functie: Functie: 

Handtekening rechthebbende Handtekening gemachtigde (indien van 
toepassing) 

 


