Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning
(Op grond van artikel 1 en 2.2.1 van de brandbeveiligingsverordening)

LOCATIE GEGEVENS
Naam evenement

:

Contactpersoon

:

Adres/nr/toevoeging

:

Postcode

:

 Privé

:

 Werk

:

 Fax

:

 mobiel

:

E-mail adres

:

Gebruiksoppervlakte

:

Plaats

:

Datum evenement
Plaatsing tent van
Aantal bouw lagen

tot
:

Maximaal aantal personen in gebouw

:

(bij meerdere ruimten per ruimte specificatie bijvoegen)

GEGEVENS GEBRUIKER EN/OF GEMACHTIGDE
Contactpersoon

:

(Firma)naam
Adres/nr/toevoeging

:

Postcode

:

 Privé

:

 Werk

:

 Fax

:

 mobiel

:

E-mail adres

:

Plaats

:

m²

WAARIN: (er zijn meerdere antw oorden mogelijk)
•

Meer dan vijftig personen gelijktijdig aanw ezig zullen zijn.

O Tent O gebouw

O evenement

Soort activiteit
(Bij meerdere ruimtes specificatie bijvoegen)
Nevenactiviteit
Maximum aantal
personen aanw ezig

•

Plaats w aar de
activiteit plaatsvindt

Vloeroppervlak van de
ruimte

Wijze van verw arming

O CV

O Heaters

O Gevelkachels

O huisbrandolie

O electra

O anders, namelijk:
•

Energiebron verw arming

O Aardgas
O anders, namelijk:

WORDT ER GEBRUIK GEMAAKT VAN DE VOLGENDE ZAKEN?
* a.u.b. alleen doorhalen w at niet van toepassing is. * bij ja aangeven hoe en op w elke w ijze
Open vuur

ja/nee*

vuurw erk

ja/nee*

Rook/mistmachine

ja/nee*

ONDERSTAAND ZIJN SPECIFIEKE BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN GENOEMD.
S.v.p. vermelden of u hierover beschikt en op tekening de plaats hiervan aangeven.

Soort
O Noodverlichting
O Vluchtw egaanduiding
O Noodstroomvoorziening
O Draagbare blustoestellen

Verklaring
- oriëntatieverlichting die brandt bij w egvallen van de netspanning
- pictogrammen/transparanten die de vluchtrichting markeren
- voedingseenheid, aangesloten op een onafhankelijke energiebron

BESCHIKT U OVER DE HIERNA GENOEMDE VOORZIENINGEN?
* a.u.b. alleen doorhalen w at niet van toepassing is. * bij ja een kopie bijvoegen
a. Ontruimingsplan, brandveiligheidsinstructie, bedrijfsnoodplan

ja/nee*

b. Een organisatie Bedrijfshulpverlening

ja/nee*

c. Circusboek
d. Cerficaat van het tentdoek
(is verplicht en moet voldoen aan NEN 6940 en 6941 laatste uitgave)
e. Decoratie materieel
(voldoen aan de NEN 6065 laatste uitgave u dient aan te tonen dat de gebruikte
materialen voldoen)

ja/nee*
ja/nee*
ja/nee*

BIJ DEZE AANVRAAG DIENT U DE VOLGENDE TEKENINGEN IN TE LEVEREN:
a.

Een situatietekening, met daarop de ligging van de inrichting op een schaal van 1:1000 of
1:500. Geef hierop het volledige adres aan.

b.

De plattegrondtekening van het bouw w erk op een schaal van 1:100 of 1:50 w aarop
tenminste moeten zijn aangegeven:
• de indeling van tent en/of terrein;
• het gebruik van de ruimten;
• de aanw ezige brandveiligheidsvoorzieningen zoals blusmiddelen en nooduitgangen;
• de plaats van de noodverlichting;
• de plaats van de vluchtw egaanduiding (transparantverlichting);
• de draairichting van alle deuren;
• de plaats van verw arming met de brandstof voorziening;
• de plaats van kook- bak inrichtingen;
• de plaats van flessengasinstallaties;
• alle vaste opstellingen, biljart(en), bars, keukenblokken, zitplaatsen, e.d.;
• alle vrij te houden gang- en looppaden.

c.

Voor zover van toepassing moeten op de plattegrondtekeningen ook zijn aangegeven:
• de plaats, soort en hoeveelheid van bedrijfsmatig opgeslagen brandgevaarlijke stoffen.

De tekeningen moeten duidelijk zijn uitgevoerd; een en ander overeenkomstig het gestelde in
bijlage 2 van de gemeentelijke bouw verordening.
4. Datum

Handtekening gebruiker:

Datum

Handtekening gemachtigde:

Noot: Door te tekenen verklaart de gebruiker dat alle door de gemachtigde gedane toezeggingen hem bekend zijn.
N.B.:
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel zoals
vermeld op dit formulier. Ze w orden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw
melding/verzoek/aangifte w orden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente Harderw ijk. Ze
w orden niet langer bew aard dan het doel w aarvoor de gegevens zijn verstrekt. Er is een folder beschikbaar in de
Stadsw inkel hoe de gemeente uw persoonsgegevens behandelt.

Hieronder niets invullen. Ruimte bestemd voor de brandw eer.
Datum ingekomen
Locatienummer
Overige opmerkingen:

Behandeld door

