
Datum aanvraag:

Is het een openluchtactiviteit?      JA      NEEN      BEIDE

Naam vereniging : 

Verantwoordelijke  : 

Adres : 

Tel./GSM : 

E-mail: 

Indien u uw activiteit registreert op www.uitdatabank.be, wordt deze opgenomen in de centrale activiteitenkalender van de gemeente Uit in Schoten 
zoals consulteerbaar op de gemeentelijke webstek www.schoten.be

Anciënniteit (# edities):

Benaming evenement:

We adviseren de organisator om kennis te nemen van de gemeentelijke feest- en fuifgids die heel wat informatie bevat, o.a. over verzekeringen, SABAM,... 

INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEIT

Deze gids is terug te vinden op www.schoten.be of aan te vragen bij het Evenementenloket.

Contactpersoon gemeentebestuur : Ils Ravijts, evenementencoördinator, Sint-Cordulastraat 10 via evenementen@schoten.be of 03 680 23 54 
Aanvraagformulieren en reglementen staan op de gemeentelijke website, rubriek service en loket.

  

AANVRAAGFORMULIER VOOR OCCASIONELE GELEGENHEDEN
Deze aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor de geplande activiteit toe te komen bij het gemeentebestuur.

Datum: 

Precieze locatie: 

Aanvangsuur : 

Einduur: 

Doelgroep (Wie wordt uitgenodigd?): 

Geschat aantal aanwezigen: 

Omschrijving activiteit (ev. programma 
bijvoegen, traject van wandel- of 
fietstochten verplicht bijvoegen): 

GEGEVENS AANVRAGER

Geboortedatum :  
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     JA      NEEN

Welke straat / straten : 

Van huisnummer :  tot huisnummer :

Van uur tot uur

     JA      NEEN

Welke straat / straten : 

Van huisnummer :  tot huisnummer :

Van uur tot uur  

     JA      NEEN

         JA     NEEN

uur

uur

         JA     NEEN

                     Via aanplakken van affiches op de officiële aanplakborden (affiche bijvoegen);

                     Via het plaatsen van reclameborden;

                     Via het plaatsen van bewegwijzering.

     JA      NEEN

     JA      NEEN Indien ja, specifieer.

     JA      NEEN Indien ja, gelieve ook de volgende pagina in te vullen.

     JA      NEEN

     JA      NEEN

     JA      NEEN

     JA      NEEN

     JA      NEEN

Indien ja, melding via http://vuurwerk.schoten.be

Voorziet u een optreden door een DJ of een muziekgroep? 

Maakt u gebruik van de openbare weg?

Is het gewenst dat er een parkeerverbod wordt ingevoerd? 

Wilt u publiciteit maken voor uw activiteit?

Brandveiligheid

Is het gewenst dat er straten verkeersvrij worden gemaakt? 

NOODZAKELIJKE GEGEVENS VOOR VERKRIJGEN TOELATING

Wenst u feestmateriaal te bestellen ? (enkel voor scholen en verenigingen)

Schenkt u sterke drank? 

Schenkt u gegiste dranken?

max. 95 dB(A) LAeq,15min

Maakt u gebruik van gasflessen of aanverwanten?

BIJKOMENDE OPMERKINGEN OF 
VRAGEN :

max. 100 dB(A) LAeq,60minAanvang muziek / optreden: 

Einde muziek / optreden : 

Houdt u een barbecue? 

Indien ja, oppervlakte en aantal noteren bij opmerkingen.

Steekt u vuurwerk af? 

Plaatst u vuurkorven? 

Plaatst u tijdelijke constructies (bvb. tenten)? 
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VAN:

TOT:

eenheid Gevraagd Toegekend
per stuk 60 €
per stuk 30 €
per stuk 30 €
per stuk 41 €
per stuk 41 €
per stuk 82 €
per stuk - - 15 €
per stuk 217 €

Podium van (afmetingen invullen) per m² 1 podiumelement van 2m x 1m met telescooppoten 70/120 490 €

per stuk 79 €
per stuk 16 €
per stuk 105 €
per stuk 2.330 €
per stuk 55 €
per stuk 8 €
per stuk 29 €
per stuk 170 €

     JA      NEEN

Levering door DDW: 100 € per benodigde vrachtwagen verantwoordelijke 

gemeente

     JA      NEEN Naam

Handtekening

Datum

Akkoord voor ontvangst 
materiaal in goede staat 

en voorwaarden in 
retributiereglement 

feestmaterialen

Akkoord voor plaatsing 
podium in goede staat

Akkoord voor teruggave 
materiaal in goede staat

Nieuwwaarde 
per stuk

MATERIAAL NODIG

 Opmerkingen.

organisator organisator

Materiaal wordt zelf opgehaald

VERENIGING:

LEVERINGSADRES:

FACTURATIEGEGEVENS:

Tafels (2,1m x 0,7m)
Transportkar
Verkeersbord op voet
Verkeerskegels

Vlaggenpalen 

Nadarbareel (2,5m)

Herashekwerk (1,8m x 3,45m)

Kunststof rijplaten (3m x 0,75m)

Dagslaper

           m lang x          m diep x         m hoog (standaardhoogte 0,70 m) 

AANVRAAGFORMULIER VOOR RESERVATIE FEESTMATERIALEN

trap nodig?

10m hoog
Europese, Belgische, Vlaamse, Schotense vlag  (aanduiden aub)

enkel voor scholen

containers gevuld met rest 1€ /10 liter
indien juist gerecycleerd = gratis

Afvalcontainers 120 liter (rood= rest)

enkel voor wegsignalisatie

Podium wordt zelf geplaatst

Hoeveelheden

Afschermingspanelen (2,1m x 1,5m)

Afvalcontainers 120 liter (geel= plastiek)
Afvalcontainers 240 liter (rood)
Afvalcontainers 240 liter (geel)

Vlaggen 

Stoelen

aantal voeten: 
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