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Aanvraag APV 
 
 
 

1. Gegevens van de aanvrager  

1a Naam aanvrager 
(bedrijf/vereniging/stichting) 

 

1b Naam en voorletters contactpersoon  M   V 

1c Adres  

1d Postcode en woonplaats  

1e Telefoonnummer/mobiel  

1f E-mailadres  

   

2. Omschrijving van de activiteit  

2a Omschrijving  

   

2b Datum  

2c Tijdsduur van                                           tot 

2d Locatie  

2e Bereikbaar tijdens de activiteit naam:                                                

  tel.nr.: 



 

3. Bijzonderheden activiteit  

3a Vindt de activiteit plaats  in een openbaar gebouw 

   op een openbaar terrein (ook gemeentelijke sportvelden) 

   op of aan de openbare weg (ook trottoir, rijwiel of voetpad) 

   

3b Is afsluiting van een weg nodig?  ja, nl. 

   gedeeltelijk, nl. 

   nee 

   

3c Is aansluiting gewenst van  gas    water    elektriciteit 

   

3d Wordt er gebruik gemaakt van  tent    podium    kraam    voertuig 

 Met de afmetingen (l x b x h)  

 Locatie  

3e Is de activiteit voor iedereen 
toegankelijk? 

 ja    nee 

3f Wordt er muziek ten gehore 
gebracht?  

 ja    nee 

 Zo ja, betreft dit  live-muziek    

   elektronisch versterkte muziek 

   cd- of platenspeler, taperecorder e.d. 

3g Wordt er gebruik gemaakt van 
borden, spandoeken of versiering? 

 ja    nee 

3h Is er sprake van een wedstrijd, die 
wordt gehouden op of aan de 
openbare weg? 

 ja    nee 

3i Wordt er gebakken/gebraden/ 
geroosterd of gebruik gemaakt van 
een open vuur?* 

 ja    nee 

* indien ja, doorhalen wat niet van toepassing is. 

3j Vindt de activiteit plaats in het 
recreatiepark Het Hulsbeek? 

 ja    nee 

3k Is iemand aanwezig die hulp kan 
bieden bij ongevallen of ziekte? 
(EHBO’er) Zo ja, naam en 
telefoonnummer: 

 ja    nee 

3l Vindt de activiteit plaats in of in de 
onmiddellijke nabijheid van een 
kerk? 

 ja    nee 

 

4. Ondertekening 

 Datum    

     

 Handtekening aanvrager  

 


