AANVRAAGDOSSIER
EVENEMENTEN

Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement “Evenementen”. Het betreft evenementen
dewelke dans- en muziekactiviteiten tot doel hebben (fuiven, bals, danspartijen en dergelijke). Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen evenementen in open lucht en evenementen in besloten plaatsen. Tentfuiven
vallen onder het toepassingsgebied van de evenementen in open lucht.

O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT
LUC

- 3 MAANDEN VOORAF AANVRAGEN
AANVRA

O MELDING
NG EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS - 1 MAAND VOORAF MELDEN
(aanduiden wat van toepassing is)

INLICHTINGEN OVER HET EVENEMENT
Naam van het project
evenement:
Datum en uur van
aanvang:
Verwachte duur van het
evenement:
Locatie (adres):

Doel van de activiteit:
Vermoedelijk aantal
bezoekers:
IDENTITEIT VAN DE DISKJOCKEY
Naam + voornaam:
Adres:
GSM:
DRANKEN
Zullen er alcoholische dranken ter beschikking gesteld worden?

O Ja

O Neen

Zo ja, specificeer:

Wie cocktails, breezers, jenevers, enzovoort
ovoort verkoopt op het evenement, dient een sterkedrankvergunning
aan te vragen bij de gemeente.
Sterkedrankvergunning nodig?

O Ja

O Neen

(In
In de gemeente Nijlen mag sterke drank enkel in cocktailvorm aangeboden worden, alsook enkel fruitjenevers of
voorgemixte cocktails!)

IDENTITEITSGEGEVENS
ORGANISATOR (eventueel vereniging)
Organisator:
Adres:
GSM:
E-mail:
VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE
Naam + voornaam:
Adres:
GSM:
E-mail:
EINDVERANTWOORDELIJKEN (2 personen!)
(twee leidinggevende personen betrokken bij de organisatie en aanwezig tijdens het evenement)
Naam + voornaam:
Adres:
GSM:
E-mail:

Naam + voornaam:
Adres:
GSM:
E-mail:

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
(enkel in te vullen indien het geplande evenement een muziekfestival of fuif betreft)
In het kader van onze geplande activiteit ……………………………………………………… (benaming) op ……/……/…………
(datum) verklaar ik, de veiligheidsverantwoordelijke, dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
voldaan is.
Meer in het bijzonder worden de volgende acties ondernomen:

Gedaan te NIJLEN op ……/……/…………
+ handtekening veiligheidsverantwoordelijke

BEWAKINGSVOORSCHRIFTEN
(enkel in te vullen indien het geplande evenement een muziekfestival of fuif betreft)
In het kader van onze geplande activiteit ……………………………………………………… (benaming) op ……/……/…………
(datum) verklaar ik, de bewakingsverantwoordelijke, dat aan alle van toepassing zijnde bewakingsvoorschriften
voldaan is, inzonderheid de wet van 10 april 1990 inzake de regeling van de private veiligheid.
Meer in het bijzonder worden de volgende acties ondernomen:

Gedaan te NIJLEN op ……/……/…………
+ handtekening veiligheidsverantwoordelijke

VERKEERSSITUATIE ROND UW EVENEMENT
Vermoedt u dat bij de organisatie van uw evenement het nodig is dat de gemeente en/of politie
verkeerstechnische maatregelen treffen in de onmiddellijke omgeving van het evenement? O Ja O Neen
Zo ja, specifieer:

AANVRAAG SUBSIDIE VOOR HET INZETTEN VAN ERKENDE SECURITY VOOR JEUGDFUIVEN
O JA: Wij zetten erkende security in en vermoeden te voldoen aan het reglement omtrent het inzetten van
erkende security op jeugdfuiven (= enkel voor erkende Nijlense jeugd-, cultuur- of sportverenigingen). Na ons
evenement bezorgen wij een apart aanvraagformulier voor de subsidie security met de bijhorende bewijzen.
O NEEN
Verplicht bij te voegen documenten:
O Situationeel plan (interne en externe plattegrond).
O Kopie van de verzekeringspolis inzake burgerrechterlijke aansprakelijkheid.
O Kopie van de verzekeringspolis inzake objectieve aansprakelijkheid.
O Aanvraag tot plaatsing van tijdelijke publiciteit/wegwijzers langsheen gewestwegen en/of gemeentewegen.
(eventueel - enkel indien er tijdelijke publiciteit en/of wegwijzers geplaatst zullen worden)
O (enkel toe te voegen indien het geplande evenement een muziekfestival of fuif betreft) Ten laatste 15 dagen
voor het evenement plaatsvindt dient een lijst overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen waarop de coördinaten van de coachingmensen vermeld staat.
DATUM:
NAAM +
HANDTEKENING:

