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04.11.2019

Verklaring gebruiksbelasting Van 
Grunsvenplein (Schouwburgplein)

behorende bij het inschrijfformulier met voorwaarden van de gemeente Heerlen 
voor het verkrijgen van een plaatsingstoestemming op het plein ten behoeve van 
kermis en andere evenementen.

De ondergetekende (naam)

Adres

Postcode en plaats

Betreft attractie/evenement

Verklaart hiermede:

1. dat de belasting op het dek van de ondergrondse parkeergarage, uit de 
inrichting inclusief het gewicht van personen, niet meer dan 1.750 kg/m2 zal 
bedragen;

2. dat de door hem gebruikte vrachtvoertuigen in volgeladen toestand of 
hijswerktuigen of attracties geen grotere belasting op het dek van de garage 
uitoefenen dan 45.000 kg verdeeld over minimaal drie assen en over een 
oppervlakte van tenminste 2,50 x 6,00 m2;

3. dat bij het aanbrengen van een last van 45.000 kg zoals omschreven onder 
punt 2 er voor gezorgd wordt dat binnen een afstand van tenminste 10 meter 
vanaf ieder punt van de last er geen tweede last aanwezig is. Wel is binnen 
deze afstand een belasting van 300 kg/m2 toegestaan (VOSB belastingklasse 
45);

4. dat een enkele puntlast maximaal 3.750 kg bedraagt over een oppervlak van 
0,30 x 0,30 m2;

> lees verder
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld 
en beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw verklaring gebruiksbelasting Van Grunsvenplein 
(Schouwburgplein).

5. dat door hem, noch door de met opbouw belaste personen pennen of pinnen in de betegeling, 
of in de voegen van de betegeling ter plaatse zullen worden geslagen en ook niet op andere 
wijze beschadigingen aan het betegelde dek van de garage of aan de afvoergoten zal worden 
toegebracht;

6. dat aan de gemeente Heerlen zal worden vergoed alle schade aan de betegeling en/of 
afvoergoten toegebracht, door het hebben en exploiteren van zijn inrichting;

7. dat de gemeente Heerlen wordt gevrijwaard voor alle schade, toegebracht aan derden 
 - met name aan de eigenaresse, de exploitanten en de gebruikers van de ondergrondse 

parkeergarage - door toedoen van hemzelf of van de met exploitatie van zijn inrichting belaste 
personen;

8. dat hij zich tegen vermelde schademogelijkheden heeft verzekerd bij:

 onder polisnr.: 

 maximum verzekerd bedrag van:

9. dat hij heeft kennisgenomen van de Verpachtingsvoorwaarden van de Gemeente Heerlen en dat 
hij deze heeft geaccepteerd.

Datum   Handtekening


