
 Melding incidentele activiteiten 
(Volgens art. 2.21 van het Activiteitenbesluit en art. 4.1.3 van de APV) 

 

Gegevens van de inrichting en aanvrager 

Naam inrichting   : ____________________________________________________________ 

Adres    : ____________________________________________________________ 

Postcode   : _____________________ Plaats:______________________________ 

 

Naam aanvrager  : ____________________________________________________________ 

Postadres   : ____________________________________________________________ 

Postcode   : _____________________ Plaats:______________________________ 

Telefoonnummer  : ____________________________________________________________ 

06-nummer tijdens activiteit : ____________________________________________________________ 

 

De te organiseren activiteit 

Datum activiteit   : _________________________ 

Adres activiteit   :         (als dit adres  afwijkt van het adres van de inrichting) 

______________________________________________________________________________________

Omschrijving activiteit  :               (u kunt ook gebruikmaken van de onderstaande tabellen) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Normaal gebruik inrichting    Gebruik tijdens activiteit 

restaurant / achtergrondmuziek 70-75  dB(A)  ___ restaurant / achtergrondmuziek 70-75  dB(A)  ___ 

bruin café / grand café  75-85  dB(A)  ___ bruin café / grand café  75-85  dB(A)  ___ 

café / bar   85-95  dB(A)  ___ café / bar   85-95  dB(A)  ___ 

café / bar / dansgelegenheid 90-105  dB(A)  ___ café / bar / dansgelegenheid 90-105  dB(A)  ___ 

discotheek   100-110 dB(A)  ___ discotheek   100-110 dB(A)  ___ 

discotheek / livemuziek  105-120 dB(A)  ___ discotheek / livemuziek  105-120 dB(A)  ___ 

 

Verwacht aantal bezoekers : _______________ 

Wordt een andere geluidsinstallatie gebruikt?  Ja / nee van: _________        tot: _________ 

Wordt livemuziek ten gehore gebracht?   Ja / nee van: _________        tot: _________ 

Wordt muziek op het terras ten gehore gebracht? Ja / nee van: _________        tot: _________ 

Wordt een lichtinstallatie gebruikt?   Ja / nee van: _________        tot: _________ 

Zo ja, vraagt u voor deze lichtinstallatie vrijstelling? Ja / nee van: _________        tot: _________ 

 

Ondergetekende verzoekt voor de ……… keer voor de op het formulier aangegeven inrichting en datum om 
vrijstelling voor het houden van een incidentele activiteit volgens artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke 
verordening Kampen 2001. Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 

Plaats : __________________________________ Datum : __________________________________ 

 

 

Handtekening inrichtinghouder :    __________________________________________ 

 

Dit formulier moet ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de activiteit zijn ingediend bij de 
gemeente Kampen. U kunt het formulier sturen naar: Gemeente Kampen, afdeling Fysieke leefomgeving, 
onderdeel vergunningen, Postbus 5009, 8260 GA  Kampen. U kunt het formulier ook e-mailen naar 
info@kampen.nl. Vermeld bij het onderwerp van uw e-mail dan ‘Melding incidentele activiteit’. 


