
  

 

 

        

FORMULIER MELDING EVENEMENT 

U meldt uw evenement uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement. 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: info@hoogeveen.nl of:

Gemeente Hoogeveen 
Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Indien u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening via 
telefoonnummer 14 0528 

1. Gegevens van de organisator/aanvrager

a. Aanvrager:

b. KVK-nummer*:

*Let op: de contactpersoon is hoofdelijk aansprakelijk indien er geen KVK-nummer aanwezig is

c. Adres en huisnummer:

d. Postcode en plaats:

e. Naam contactpersoon: dhr. mw. 

f. BSN contactpersoon*:

*Let op: BSN verplicht indien er geen KVK-nummer aanwezig is

g. Adres en huisnummer contactpersoon:

h. Postcode en plaats contactpersoon:

i. Telefoonnummer contactpersoon:

j. E-mail:

k. Namen, functies en 06-nummer(s) van persoon/personen die bereikbaar zijn op locatie tijdens
het evenement (bij meer dan 3 personen graag aparte bijlage toevoegen):

l. Geeft u ons toestemming om het door u opgegeven e-mailadres te gebruiken voor correspondentie naar
aanleiding van deze aanvraag? NeeJa 
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2. Wat voor evenement gaat u organiseren? (Naam en korte omschrijving) 

3. Hoeveel personen zullen er tijdens het evenement aanwezig zijn? 
(Voor een melding evenement zijn maximaal 250 aanwezige personen toegestaan, inclusief de organisatie.) 

4. Wanneer vindt het evenement plaats? (Datum en tijdstippen) 

Datum: 

Tijdstippen: van: tot: 

5. Waar wordt het evenement gehouden? (Adres/Locatie) 

6. Wordt er achtergrondmuziek (max. 65 dB(A)) ten gehore gebracht? NeeJa 

Zo ja, tussen welke tijden? van: tot: 

7. Moet het verkeer door het evenement worden stilgelegd of omgeleid? NeeJa 

(Zo ja, vraagt u dan een evenementenvergunning aan. Het evenement mag geen belemmering vormen voor hulpdiensten.) 

8. Worden er bij het evenement tijdelijke bouwwerken met een oppervlakte NeeJakleiner dan 10m2 geplaatst? (Denk hierbij aan tenten, springkussens, e.d.) 

Zo ja, geef hieronder aan wat voor tijdelijke bouwwerken u plaatst. 

(U dient een evenementenvergunning aan te vragen als er objecten worden geplaatst die groter zijn dan 10m2 per object.) 

9. Wordt er tijdens het evenement zwak alcoholische drank verstrekt Ja Nee 
buiten een horeca-inrichting? 

Zo ja, vul hiervoor dan het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet in via: 
https://www.hoogeveen.nl/ontheffing-volgens-artikel-35-alcoholwet 

Verkoop of verstrekking van sterke drank is niet toegestaan buiten reguliere horeca-inrichtingen en terrassen. 
Voor de verkoop of verstrekking van zwak alcoholische drank op andere plaatsen 
is een ontheffing van de Alcoholwet nodig. 

Ondertekening 

Datum: Handtekening: 

https://www.hoogeveen.nl/ontheffing-volgens-artikel-35-alcoholwet
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