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versienummer formulier

24.01.2020

Aanvraag evenement in een 
(sport)accommodatie

1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Geboortedatum

Geboorteplaats  

Telefoonnummer/mobiel nummer

Faxnummer

E-mail adres

Vertegenwoordigt (organisatie/vereniging/stichting)

KvK nummer (afschrift inschrijvingsbewijs bijvoegen)

Adres of correspondentieadres

Naam contactpersoon

(tijdens het evenement dient deze te allen tijde op de locatie aanwezig te zijn)

Telefoonnummer/mobiel nummer

Bij het ontbreken van het KvK-nummer (indien aanvrager organisatie of onder-
neming is), worden legeskosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening gebracht.

2 Gegevens locatie
Naam van het evenement

Heeft dit evenement al eens eerder plaatsgevonden          ja  nee

Zo ja, wanneer en waar

Te verwachten aantal bezoekers   deelnemers

> lees verder
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3 Wanneer vindt evenement plaats

Datum  van  tot   uur

Datum  van  tot   uur

Opbouwdatum  van  tot   uur

Afbouwdatum  van  tot   uur

Korte omschrijving/aard van het evenement
(programma/draaiboek bijvoegen)

4 Locatie van het evenement

Naam accommodatie

Adres en postcode

Gebruiksvergunning verleend op datum

5 Inrichting accommodaties 
(door brandweer goedgekeurde tekening op schaal 1:100 bijvoegen)

 Electra

Beschikbaar
Sporthal In de Biessen: 1 x 64 amp.
  1 x 32 amp.
  1 x 16 amp.

> lees verder
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3/4 Sporthal Palemig:   geen krachtstroomvoorziening, 16 amp.
Sporthal Varenbeuk:  1 x 63 amp.
Sporthal A Gene Bek 1 x 64 amp.

U dient zelf te zorgen voor de benodigde kabels met de juiste stekkers en verdelers. Bij eventuele 
stroomstoringen/beschadigingen aan installaties als gevolg van overbelasting zullen wij een elek-
trotechnisch bedrijf inschakelen om de problemen te verhelpen. De kosten van deze werkzaamheden 
en kosten van eventueel herstel of vervangingen zullen op de organisatie verhaald worden.

 Afdekvloer

Beschikbaar 75 rollen van 15 x 1,50 meter = 22,50 m2 per rol.

Benodigd:  rollen.

Transport: ja/nee

Uitgangspunt is dat bij een evenement de vloer volledig wordt afgedekt. In overleg met de conciërge 
wordt bepaald hoeveel rollen vloer benodigd zijn.
Indien de rollen in de hal aanwezig zijn worden ze gratis beschikbaar gesteld. Indien we ze elders 
op moeten halen worden de werkelijke transportkosten zijnde (heen en terug) in rekening gebracht. 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de rollen zelf op te halen en terug te bezorgen op een nader 
af te spreken plaats.

 Tape

In principe kunnen de rollen los gelegd worden. Indien buffetten op de vloer komen dienen de naden 
afgeplakt te worden. De benodigde tape wordt door ons geleverd tegen een prijs van € 11,00 per rol 
incl. BTW.
Benodigd:  tape rollen.

6 Muziek
 Niet van toepassing

 Mechanische / versterkte muziek 
 Datum  van  tot   uur

 Datum  van  tot   uur

 Levende muziek
 Datum  van  tot   uur

 Datum  van  tot   uur

 Versterkt  ja / nee

> lees verder
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4/4 7 Concept draaiboek
Concept draaiboek meegezonden   ja / nee

Zo nee, datum aanlevering

8 Overige zaken of vragen

Indien u vragen heeft over het huren van de accommodatie kunt u telefonisch contact opnemen met
Domein Ruimte, Team Vastgoed tel. 045-5604060, email: onlinesportreservering@heerlen.nl

9 Ondertekening aanvrager
Aldus naar waarheid ingevuld

Plaats   Datum

Handtekening

In te leveren documenten en aandachtspunten

Aandachtspunten:
-  vooraf altijd overleg met de conciërge van de betreffende sportaccommodatie om evenement en 

draaiboek door te spreken;
-  vooraf altijd overleg met horeca-exploitant om afspraken te maken over drank- en horecavoor-

zieningen;
- gevechtssporten alleen volgens de regels van de desbetreffende bond;
- in verband met eventuele aanvullende noodzakelijke vergunningen respectievelijk te treffen 

voorzieningen, dient u tijdig contact op te nemen met cluster evenementen van Domein Ruimte, 
bereikbaar onder telefoonnummer 045-5604567 of 045-5604549.

In te leveren documenten:
-  kopie geldig legitimatiebewijs (vraag 1);
-  programma/draaiboek (vraag 3);

 
De actuele kosten en voorwaarden kunt u nalezen op www.heerlen.nl / over sportaccommodaties /  
sport-en-vergaderaccommodatie-reserveren.html 
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag evenement in een (sport)accomodatie.


