Gemeente Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014
Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.
Let s.v.p. op de sluitingstijd balie.

1. Evenement
Wat is de naam van uw
evenement:
Wat wilt u aanvragen:

evenement vooravond Koningsdag op 25 april tussen 19.00 en 01.00 uur met live muziek en alcohol schenken
evenement Koningsdag 26 april tussen 12.00 en 20.00 uur, met of zonder alcohol schenken
dance event
buurtfeest
versterkte muziek
anders, nl:
Het gaat om een
Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing
alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Welke activiteiten gaat u
organiseren:

2. Locatie
Locatie van uw evenement :

Op welk soort locatie wordt het
evenement gehouden:

Gebouw
Straat
Anders, namelijk …

Plantsoen / Gras

Plein,

Op het water - zonder varen

Op het water - met varen

3. Doelgroep
Op het drukste moment:

Totaal over een hele dag:

Verwacht aantal bezoekers
Doelgroep / leeftijd :
Beoogd bereik::

Besloten (alleen genodigden)

Is er kaartverkoop?

Ja

Buurt

Stedelijk (Amsterdam)

Landelijk

Internationaal

Nee

4. Sanitair, Beveiliging, EHBO
De Amsterdamse regelgeving schrijft voor dat op het drukste moment er tenminste:
1 toezichthouder of gecertificeerd beveiliger moet zijn op 250 bezoekers;
1 gediplomeerd EHBO’er moet zijn op 1000 bezoekers, met een minimum van 2;
1 toiletvoorziening moet zijn per 150 bezoekers, met een minimum van 2.
Toezichthouders

Gecertificeerde beveiligers

EHBO’ers

Toiletvoorzieningen

Aantal:
Leverancier:
Contactpersoon:
Mobiele telefoonnummer:

5. Geluid, goederen en etenswaren

Muziek

er wordt geen muziek ten gehore gebracht
er wordt levende muziek ten gehore gebracht :
Versterkt
er wordt CD /LP/ MC-muziek ten gehore gebracht

Soort muziek:

Klassiek
Jazz
anders, namelijk:

Nederlandstalig

Rock&Roll

Disco

Onversterkt
Salsa

Rap

Dance

Hiphop

R&B

Als er goederen of etenswaren te koop worden aangeboden:
Welke goederen zijn dat:
Met welke warmtebron wordt
er eten ter plaatse bereid:

geen warmtebron

elektrisch

gas

barbecue

frituur

anders, namelijk…

6. Objecten
Aantal:

Lengte in meters:

Breedte in meters:

Leverancier:

Podium
Podiumwagen
Tent / overkapping
Bar / tap
Springkussen / speeltoestel

7. Aanvullende bijlagen
Wilt u:
… objecten plaatsen?

Nee

Ja:

Ik heb de bijlage Objecten ingevuld en een situatietekening bijgevoegd.

… de weg afsluiten/stremmen
of parkeerplekken innemen?

Nee

Ja:

Ik heb de bijlage Aanvraag Tijdelijke Verkeersmaatregel ingevuld.

… met een voertuig op voetof fietspaden rijden?

Nee

Ja:

Ik heb de bijlage Aanvraag Verkeersontheffing ingevuld.

… bedrijfsmatig alcohol
schenken?

Nee

Ja:

Ik heb de bijlage Aanvraag Ontheffing alcohol schenken ingevuld.

… meer dan 2000 bezoekers
op het drukste moment ?

Nee

Ja:

Ik heb het vereiste veiligheidsplan bijgevoegd.

8. Contactgegevens aanvrager
Naam organisatie

KvK nr:

Naam contactpersoon
Correspondentieadres,
postcode en plaats
Telefoonnummers
vast en mobiel
E-mailadres

9. Ondertekening
Naam:

Datum:

Handtekening:

Aanvrager

Toelichting
1. Wettelijk kader: Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 2.40). Een aanvraag voor een vergunning wordt getoetst aan de regels die aan het desbetreffende
artikel zijn verbonden.
2. De Gemeente Amsterdam neemt deze aanvraag in behandeling wanneer het formulier tijdig en volledig is ingevuld en ondertekend.
3. Voor het behandelen van een vergunningaanvraag bent u leges verschuldigd. Raadpleeg de legesverordening voor de tarieven van het betreffende stadsdeel via
www.amsterdam.nl.
4. Raadpleeg de Richtlijnen vergunningverlening Koningsdag 2014 over de voorwaarden via www.amsterdam.nl.

Bijlage Situatietekening
Geef met een situatietekening aan: waar de geluidsboxen staan , waar eten wordt bereid en goederen te koop
worden aangeboden, waar welke objecten worden geplaatst, waar er gestremd wordt, welke parkeervakken
gereserveerd moeten worden, hoe de hulpdiensten het evenemententerrein en de omliggende gebouwen
kunnen bereiken.
Objecten intekenen op een plattegrond of luchtfoto is aan te bevelen. Een ondergrond kan worden verkregen op
verschillende plekken: www.afstandmeten.nl; www.opdekaart.amsterdam.nl www.maps.google.nl of in het
digitale loket van www.amsterdam.nl, zoek op “Hoe kan ik een evenementenvergunningaanvragen”?
Eenvoudige situaties kunnen hieronder ingetekend worden:
Schaal: één vakje staat voor één meter lengte/breedte. Teken in dikke lijn de gevels van nabijgelegen gebouwen
en geef de huisnummers aan. Teken in dunne lijn alle te plaatsen objecten. Geef de voor voetgangers en
brandweer vrij te houden zone aan.

Bijlage Aanvraag Tijdelijke Verkeersmaatregel

Weg afsluiten
Van
ter hoogte van adres:

Tot
ter hoogte van adres:

Van
datum:

Van
tijd:

Tot
datum:

Tot
tijd:

Stremming 1
Stremming 2
Stremming 3

Geef op een situatietekening aan waar de verkeershekken moeten komen en hoe het verkeer moet worden
omgeleid.

Parkeervakken innemen
Hoeveel parkeervakken wilt u
reserveren:
Gaat hier ook om speciale
parkeerplaatsen, zoals
gehandicaptenparkeerplaatsen of
autodate-plaatsen?

Welke parkeervakken wilt u
gebruiken?

Nee
Ja, ik heb op de tekening aangegeven waar, en ik heb toestemming van de parkeerplaatshouder om deze
plaatsen te gebruiken.

Van
ter hoogte van adres:

Tot
ter hoogte van adres:

Van
datum:

Van
tijd:

Tot
datum:

Geef op een situatietekening aan welke parkeerplekken moeten worden gereserveerd.

Tot
tijd:

Bijlage Aanvraag Verkeersontheffing
U wilt met een voertuig rijden of parkeren op het voetpad, fietspad, plein of grasveld.
Waarom wilt u hier rijden of
parkeren:
Van de voertuigen die u gaat gebruiken heeft het stadsdeel de volgende gegevens nodig.

Kenteken

Soort vervoermiddel
(vrachtwagen, personenauto,
bus)

Lengte

Zwaarder dan 7500 kg?

Voertuig 1

Ja

Nee

Voertuig 2

Ja

Nee

Voertuig 3

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

