Gemeente Dordrecht
DIENSTVERLENING
Digitaal loket
www.dordrecht.nl
Telefoon 14 078
ma t/m vr 08.30 - 17.00
Balie
Spuiboulevard 300, Dordrecht
maandag, woensdag
en vrijdag
09.00 - 12.00
dinsdag en donderdag
14.00 - 19.30
Post
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
Deze aanvraag stuurt u naar:
De burgemeester van de gemeente Dordrecht
Voor deze aanvraag betaalt u kosten. Meer informatie leest u via www.dordrecht.nl. U ontvangt
schriftelijk een zaaknummer en een pincode waarmee u online de afhandeling kunt volgen. U stuurt
bij deze aanvraag de bijlagen mee zoals genoemd onder punt 6.
1 Gegevens Aanvrager
Naam van de instelling

____________________________________________________________

Adres

_____________________________________________________________

Postcode en plaats

_____________________________________________________________

Telefoonnummer

_____________________________________________________________

E-mail adres

_____________________________________________________________

Faxnummer

_____________________________________________________________

Naam contactpersoon bedrijf

_____________________________________________________________

Correspondentieadres

_____________________________________________________________

Functie van de aanvrager

_____________________________________________________________

Inschrijfnummer bedrijf KvK

_____________________________________________________________

2 Gegevens evenement
Vorm van het evenement

Toelichting bij anders

□

braderie

□

□

pasar malam

□

feest op eigen terrein

□

anders

beurs

□

autoshow

□

□ circus

bruidsshow

□ snuffelmarkt (u mag maximaal 10 aanvragen per jaar indienen)
□

barbecue buurt- straatfeest openlucht

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Locatie en plaats

____________________________________________________________

Startdatum en tijd

___________________________________ vanaf

uur

Einddatum

___________________________________ tot

uur

Startdatum opbouw

___________________________________ vanaf

uur

Einddatum opbouw

___________________________________ tot

uur

Startdatum opbreken

___________________________________ vanaf

uur

Einddatum opbreken

___________________________________ tot

uur

3

Voorzieningen en risico’s evenement
Aantal deelnemers / bezoekers

___________________________________ personen

Er wordt gebraden en/of gebakken

□ nee

□ ja

Er is verlichting aanwezig

□ nee

□ ja

Er is geluidsversterking

□ nee

□ ja

Er is akoestische muziek

□ nee

□ ja

Zwakalcoholische drank verstrekt / verkocht

□ nee

□ ja

Diploma Sociale Veiligheid en Hygiëne

□ nee

□ ja

Er zijn kramen aanwezig

□ nee

□ ja

Afmetingen kramen

__________________________________________________

Er zijn tijdelijke bouwsels aanwezig

□ nee

□ ja

aantal tappunten ______________

aantal kramen

zoals

□ partytent

______________

□ luchtkussen

□ anders __________________________________________
Afmetingen van de bouwsels

__________________________________________________

Er worden straten afgesloten

□ nee

Straatnaam

__________________________________________________

Ter hoogte van huisnummer

_______________________ tot _______________________

Straatnaam

__________________________________________________

Ter hoogte van huisnummer

_______________________

Straatnaam

__________________________________________________

Ter hoogte van huisnummer

_______________________ tot ______________________

□ ja

tot _______________________

De afsluitingen staan aangegeven op de situatietekening
Uw toelichting en opmerking bij deze aanvraag

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4

Gegevens leidinggevende(n), belast met het verstrekken van de drank
Leidinggevende 1
Naam en voornamen

______________________________________________________________

Straat en huisnummer

______________________________________________________________

Postcode en woonplaats

______________________________________________________________

Geboortedatum

_________________ Geboorteplaats ________________________________

Burgerservicenummer (BSN) __________________________________________________________________
Telefoonnummer privé

__________________________________________________________________

21 jaar of ouder

□ ja

Niet in enig opzicht van slecht gedrag

□

nee

Leidinggevende 2
Naam en voornamen

______________________________________________________________

Straat en huisnummer

______________________________________________________________

Postcode en woonplaats

______________________________________________________________

Geboortedatum

_________________ Geboorteplaats ________________________________

Burgerservicenummer (BSN) __________________________________________________________________
Telefoonnummer privé
21 jaar of ouder

__________________________________________________________________

□ ja

Niet in enig opzicht van slecht gedrag

□

nee

5 Gegevens aanvrager
Naam en voorletters

___________________________________________________________

Datum

____________________________

Handtekening aanvrager

___________________________________________________________

6 Bijlage : situatietekening (inclusief bouwsels en afsluitingen)
draaiboek

