
Gegevens omtrent tijdelijke inrichting of bouwwerk

Datum gebruik

Datum op- en afbouw

Locatie

aantal verwachte bezoekers/
deelnemers

Gegevens van de organisator/aanvrager

Aanvrager (stichting, vereniging, 
onderneming, particulier)

Adres en huisnummer

Postcode en woonplaats

Volledige naam contactpersoon

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer privé

E-mailadres

06-nummer bereikbaar op locatie 
tijdens het evenement

Inschrijving Kamer van Koophandel

Een plattegrond op een schaal van 1: 1000 met daar op aangegeven 

- de plaats van de tijdelijke inrichting (tent en/of terrein)

-  de afstand van de tijdelijke inrichting tot de omliggende bebouwing

-  calamiteitenroutes

Een indelingstekening op schaal van 1:100 met daarop aangegeven

- de afmeting van de tijdelijke inrichting;
- objecten die geplaatst worden (tenten, podia, kraampjes, tribune etc)
- de plaats van de in- en uitgangen met bijbehorende deurbreedte en draairichting
- de plaats van bijzondere activiteiten als bakken/barbecueën/frituren, vuurwerk/open vuur etc.
- versieringen en aankleding
- plaats van aggregaat en gasflessen 
- de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen:
• nood- en oriëntatieverlichting
• vluchtroute- aanduiding
• draagbare brandblusapparaten 
• deuren die zonder sleutel of ander los voorwerp openen te zijn

Voor een tijdelijke inrichting moet u bij de aanvraag een plattegrond en een indelingstekening meesturen. 

Aanvraagformulier
Gebruiksvergunning voor tijdelijk(e)
bouwwerk(en) en inrichtingen

Opsturen aan: Burgemeester van Velsen,  postbus 465,  1970 AL  IJmuiden
Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. (één formulier per evenement, per locatie)
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Coördinator Evenementen, telefoon 140255 (alg. nummer)



Verklaring en ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Plaats en datum Naam en handtekening opdrachtgever/gemachtigde

Bijlagen

Bij de aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen
- Plattegrond van de tijdelijke inrichting(uitwerking zie hierboven)
- Indelingstekening (uitwerking zie boven)
- tekening/schets en berekening van de tent of bouwkundige constructie (s)
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