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Internet: www.delft.nl 
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Aanvraagformulier evenementenvergunning 
 

Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. De gemeente neemt alleen volledig 

ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling die zijn voorzien van alle benodigde bijlagen.  
 

Indieningstermijn 

De indieningstermijn voor de aanvraag van een evenementenvergunning is uiterlijk: 
 

 16 weken van tevoren bij een groot evenement 

 8 weken van tevoren bij een middelgroot en klein evenement. 
 

Uw gegevens 

Naam bedrijf of instelling  

KvK-nummer  

Adres  

Postcode  Plaats  

 

Naam contactpersoon  

Functie  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

Telefoonnummer  Mobiel nummer  

E-mailadres  

Namens wie vraagt u de 

vergunning aan? 
 

 

Gegevens over het evenement 

Naam evenement  

 

Wat voor soort evenement gaat u organiseren? 

 

    Concert 
 

    Muziekfeest     Festival 

    Beurs 
 

    Sporttoernooi     Braderie 

    Rommelmarkt     Themamarkt     Kermis 

    Anders, namelijk  
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Wat is de aard en het doel van het evenement? 

Welke activiteiten gaat u organiseren? 

Hoeveel bezoekers en deelnemers verwacht u over het hele evenement? 

Hoeveel bezoekers en deelnemers verwacht u op het drukste moment? 

Op welke doelgroep richt uw evenement zich? 

 Tot 15 jaar  15-25 jaar  25-35 jaar  35-45 jaar  45 jaar en ouder 

Waar komen de mensen vandaan die u voor uw evenement uitnodigt? 

 Besloten (alleen genodigden)  Buurt  Stedelijk 

 Regionaal  Landelijk  Internationaal 
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Gegevens over de locatie 

Locatie evenement 

Als het evenement plaatsvindt op meerdere locaties, waar ligt dan het zwaartepunt van het evenement 

en welke locaties gebruikt u nog meer? 

Als er sprake is van een optocht, welke route volgt u dan? 

Vindt het evenement plaats in de open lucht? Voeg dan een tekening (schaal 1:200) toe met: 

 een nauwkeurige begrenzing van het evenemententerrein

 de plaats van het podium, luidsprekers en muziekinstrumenten

Datum en tijd 

Wanneer vindt de opbouw van het evenement plaats? 

Datum opbouw 

Tijdstip start opbouw Eindtijd opbouw 

Wanneer vindt evenement plaats? 

Datum begin evenement Begintijd 

Datum einde evenement Eindtijd 

Wanneer vindt de afbouw van het evenement plaats? 

Datum afbouw 

Tijdstip start afbouw Eindtijd afbouw 
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Braderie 

Vul deze vragen alleen in als u een braderie wilt organiseren. Een braderie is een marktachtige activiteit 

met speciale waren en kunstnijverheidsartikelen waarbij ambachtslieden demonstraties geven. Ook 

moeten er verkooppunten voor eten en drinken en kleine kinderattracties zijn. De verhouding tussen 

verkoop en andere activiteiten is bij een braderie ongeveer 60:40. 

Waaruit blijkt het feestelijke of kermisachtige karakter? 

Welke culturele activiteiten vinden plaats en welk percentage is dit van de totale activiteiten? 

Welke niet-commerciële activiteiten vinden plaats en welk percentage is dit van de totale activiteiten? 

Themamarkt 

Vul deze vraag alleen in als u een themamarkt wilt organiseren. Een themamarkt is een markt waar 

artikelen worden aangeboden volgens 1 bepaald thema, zoals antiek, curiosa, boeken, keramiek enz. 

Waaruit blijkt het thematische karakter van de markt? 

Alcohol verstrekken 

Verkoopt u tijdens het evenement alcoholhoudende dranken?  Ja  Nee 

Zo ja, dan heeft u een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en horecawet nodig. Geef op de 

situatietekening aan waar er alcoholhoudende dranken worden verstrekt. 

https://www.delft.nl/ondernemen/vergunningen-en-ontheffingen/ontheffing-tijdelijk-alcohol-schenken
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Verkoop etenswaren 

Verkoopt u tijdens het evenement etenswaren?   Ja  Nee 

Zo ja, wordt het eten ter plaatse bereid?  Ja  Nee 

Welke warmtebron gebruikt u hierbij? 

 Geen warmtebron  Elektrische kookplaat  Gas  Barbecue  Frituur 

  Anders, namelijk 

Geef op de situatietekening aan waar het eten wordt bereid. 

Reclame maken 

Gaat u tijdens het evenement reclame maken?  Ja  Nee 

Zo ja, op welke manier gaat u reclame maken? 

 Flyers  Spandoeken  Banieren  Vlaggen  Borden 

  Anders, namelijk 

Voor welk producten en bedrijven gaat u reclame maken? 

Muziek en geluid 

Is er tijdens uw evenement muziek te horen? 

 Ja, niet versterkt  Ja, versterkt met geluidsboxen  Nee, geen muziek 

Zo ja, op welke tijdstippen is er muziek te horen? 

Begintijd muziek Eindtijd muziek 

Wat is de bron van de muziek? 

 DJ  Band  Koor  Orkest 

  Anders, namelijk 
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Objecten plaatsen 

Welke objecten gaat u bij uw evenement plaatsen? 

 Podium  Tent  Kraam  Springkussen 

 Speeltoestel  Toiletunits  Stroomgenerator  Overkapping 

 Partytent  Mobiele tap  Tribune 

 Anders, namelijk 

Aantal en afmetingen van de objecten die u gaat plaatsen 

Podia plaatsen 

Als uw evenement een of meerdere podia heeft, laat u de podia dan 

plaatsen door een professionele bouwer of verhuurder?  Ja  Nee 

Zo ja, vul dan onderstaande gegevens in: 

Bedrijfsnaam 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

Sanitair 

Als u sanitair gaat plaatsen, van wat voor soort voorzieningen maakt u dan gebruik? 

 Vaste voorzieningen  Tijdelijke voorzieningen 

Aantal voorzieningen 

Als richtlijn geldt de norm van 1toilet op 250 bezoekers of deelnemers. Voor herentoiletten mag u 

ook urinoirs plaatsen, tot maximaal ¼ van het totaal aantal toiletten. De voorzieningen moet u 2 keer 

per dag en zo nodig vaker laten reinigen. Geef op de situatietekening de plaats van de toiletten aan. 
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EHBO-post 

Gaat u een EHBO-post inrichten en plaatsen?  Ja  Nee 

Zo ja, hoeveel gediplomeerde EHBO’ers zijn er aanwezig? 

Elk evenement moet een EHBO-post hebben en er moeten voldoende personen met een geldig 

EHBO-diploma aanwezig zijn. In de EHBO-post zijn voldoende voorzieningen zijn, zoals een ruim 

gesorteerde EHBO-koffer met materiaal voor EHBO-hulpverlening, tafels, stoelen (3), drinkwater, 

plattegrond van het terrein en communicatiemiddelen. De EHBO-post is minimaal 5 x 5 meter, heeft 

verlichting en 230V-aansluiting en is afsluitbaar vanwege de privacy van de slachtoffers.  

Voor het aantal EHBO’ers kunt u uitgaan van de volgende indicaties. Dit zijn richtgetallen; een 

evenement is maatwerk. 

 3 EHBO’ers bij 500 tot 1.000 bezoekers

 5 EHBO’ers bij 1.000 tot 2.500 bezoekers

 10 EHBO’ers bij 2.500 tot 5.000 bezoekers

 12 EHBO’ers bij meer dan 10.000 bezoekers

De aanrijroute en bereikbaarheid van iedere plek op en rond het evenemententerrein moet voor de 

ambulancehulpverlening altijd gegarandeerd zijn. Uitgangspunt is hierbij de wettelijk vastgestelde 

aanrijtijd van maximaal 15 minuten. 

Afvalcontainers 

Gaat u afvalcontainers plaatsen?   Ja  Nee 

Zo ja, hoeveel afvalcontainers zijn er aanwezig? 

Welke maatregelen neemt u om het terrein schoon op te leveren? 

Welke maatregelen neemt u om schade aan het terrein of de omgeving te voorkomen? 

Na afloop zorgt u zelf voor de schoonmaak van het terrein. Is dit naar het oordeel van de gemeente 

niet schoon genoeg? Dan zal de gemeente de schoonmaak alsnog zelf op zich nemen. De kosten 

hiervan komen voor rekening van de organisator. 
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Mobiele taps 

Als u mobiele taps gaat plaatsen, om hoeveel taps gaat het dan? 

Geef op de situatietekening de plaats van de mobiele taps aan. 

Stremmingen verkeer 

Is de openbare weg tijdens het evenement geheel of gedeeltelijk afgesloten?  Ja  Nee 

Zo ja, welke straten gaat u afsluiten? 

Voeg bij uw aanvraag een afzettingsplan waarin u aangeeft waar, hoeveel en welke hekken en borden u 

gaat plaatsen. Geef hierbij ook aan of u verkeersregelaars inzet en of u of deze zelf inhuurt of dat u 

eigen mensen via e-learning opleidt. Vermeld in het afzettingsplan ook eventuele omleidingsroutes. 

Veiligheid 

Wie zorgt voor de veiligheid tijdens het evenement? 

 Organisator van het evenement  Extern beveiligingsbedrijf 

Vul onderstaande gegevens in als u gebruik maakt van een beveiligingsbedrijf. 

Naam beveiligingsbedrijf 

Contactpersoon 

Mobiel telefoonnummer 

Hoeveel toezichthouders of beveiligers zijn er aanwezig? 

Richtlijn is 1 op 250 gelijktijdig aanwezige bezoekers met een minimum van 2 beveiligers.  De 

toezichthouders en beveiligers moeten duidelijk herkenbaar zijn aan hun kleding. Ook moet u een 

veiligheids- en calamiteitenplan opstellen en indienen. Hierin zet u of het beveiligingsbedrijf duidelijk 

uiteen hoe de veiligheid van de bezoekers of deelnemers is gewaarborgd en hoe er bij calamiteiten 

wordt opgetreden. Een voorbeeld van een veiligheidsplan vindt u op www.delft.nl. 

https://www.delft.nl/evenementen
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Contact andere organisaties 

Heeft u al contact of overleg gehad met: 

  Politie, contactpersoon 

  Brandweer, contactpersoon 

 Andere gemeentelijke dienst. Naam van deze afdeling en contactpersoon: 

Bijlagen 

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen: 

 Situatietekening, schaal 1:200

 Overzicht activiteiten van alle dagen

 Constructietekening podia

 Veiligheids- en calamiteitenplan

 Verkeersplan

 Inzetplan verkeersregelaars

Geef op de situatietekening aan waar: 

 U de diverse objecten plaatst

 Er muziek wordt gemaakt

 De stremmingen zijn

 U de sanitaire voorzieningen plaatst

 De EHBO-posten komen te staan

Stuur bij een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet ook mee: 

 Kopie identiteitsbewijs

 Kopie SVH

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het organiseren van een evenement op www.delft.nl. U vindt hier ook 

informatie over andere vergunningen die u mogelijk moet aanvragen. Bijvoorbeeld voor het oplaten 

van ballonnen of het afsteken van vuurwerk tijdens uw evenement. 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats:  Handtekening 

Datum: 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 
www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, KCC, Postbus 78, 2600 ME  Delft.

https://www.delft.nl/evenementen

	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Group52: Off
	Group53: Off
	Group54: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Text59: 
	Group55: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Text66: 
	Text67: 
	Group68: Off
	Text68: 
	Text69: 
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Text74: 
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box86: Off
	Check Box77: Off
	Check Box81: Off
	Check Box85: Off
	Text87: 
	Text88: 
	Group89: Off
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Text94: 
	Group95: Off
	Text95: 
	Group96: Off
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Group100: Off
	Text100: 
	Group101: Off
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box24: Off
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Check Box23: Off
	Check Box35: Off
	Check Box34: Off
	Check Box33: Off
	Check Box32: Off
	Check Box31: Off
	Check Box30: Off
	Check Box29: Off
	Check Box28: Off
	Check Box27: Off
	Check Box26: Off
	Check Box25: Off
	Check Box74: Off


