Aanvraagformulier tijdelijke camping 2019
* Uw aanvraag insturen voor uiterlijk 8 maart 2019 voor de SuperBike en TT samen
* Uw aanvraag insturen voor uiterlijk 15 maart 2019 voor alleen de TT
1. Gegevens van de aanvrager
Naam organisatie / bedrijf …………………………………………………………………………………………
KVKnr ……………………………………………….. Vestigingsnummer………………………………………
Contactpersoon …………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………...
Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer ………………………………………Mobiel (06) ……………………………………………..
E-mail Camping …………………………………………………………………………………………………..
Website Camping ……………………………………………………………………………………………..
2. Tijdelijke camping
Naam van de camping …………………………………………………………………………………………..
Adres van de camping …………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer van de camping ………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer voor sms-alert ………………………………………………………………………………..
3. Soort evenement
TT kamperen
Superbike kamperen
TT & Superbike kamperen

Superbike kamperen is toegestaan van vrijdag 12 april 2019 tot en met zondag 14 april 2019
TT Kamperen is toegestaan van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 1 juli 2019

4. Bezoekers / kampeerders
Verwacht aantal deelnemende kampeerders ………………….
5. Geluid
Akoestische live-muziek

nee

ja, van ….......... tot ………...........

Mechanische muziek

nee

ja, van ………...tot ..…….............

6. Tijdelijke verblijfsruimte (indien van toepassing)
Zijn er wijzigingen met betrekking tot:
a. De situatietekening van 2013
Ja/Nee
Zo ja, aangeven welke wijziging en een gewijzigde tekening bijvoegen
……………………………………………………………………………………………………………………...
b. De indelingstekening van 2013
Ja/Nee
Zo ja, aangeven welke wijziging en een gewijzigde tekening bijvoegen
……………………………………………………………………………………………………………………...

7. Brandgevaarlijke stoffen
Aanwezige brandgevaarlijke stoffen
Ja (vul dan onderstaand overzicht in)
Nee
Locatie

Type stoffen/gebruik

Opslagwijze/gebruik

Toelichting
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8. Bouwwerken van de organisatie
, afmetingen……………………………………………………

*Tent(en),

Leverancier incl. telefoonnr………………………………….. …………………..:……………………….……..
Toiletvoorziening

, welk soort

chemisch plaskruizen
hoeveel………………………………………………………

toiletwagen
Andere

hoeveel……………………………………………………..
9. Verkoop etens- en drinkwaren middels standplaats
Verkooppunten

nee

ja, aantal .……………………………………………………………….
welk soort……………………………………………………………

Bent u reeds in het bezit van een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd?

Wilt u dit jaar (wederom) een standplaatsvergunning?
(zo niet, ga door naar 10)
1. Aanvrager
a. naam en voornamen

:……………………………………………………………………………………

b. straatnaam en huisnummer :…………………………………………………………………………………….
c. postcode en plaatsnaam

:…………………………………………………………………………………….

d. telefoonnr.en mailadres

:…………………………………………………………………………………….

e. geboortedatum en plaats

:.……………………………………………………………………………………

2. Waar staat/staan het/de verkoopinrichting(en):
…………………………………………………………………………………………………........................
3. Op welke dag(en) wordt er verkocht:
…………………………………………………………………………………………………........................
4. Hoeveel meters? (Frontbreedte en diepte):
……………………………………………………………………………………………………………………
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10. Ontheffing art. 35 DHW
*Schenkt u zwak alcoholische dranken?
nee (zo niet, ga door naar 11)
Bent u reeds in het bezit van een ontheffing onbepaalde tijd op grond van art. 35 DHW?

Wilt u dit jaar (wederom) een ontheffing art. 35 DHW?
(zo niet, ga door naar 11)
1. Aanvrager
a. geboortenaam

:………………………………………………………………..…………

b. voornamen

:………………………………………………………………….………

c. volledig adres

:……………….…………………………………………………………

d. telefoonnr./mail

:……….…………………………………………………………………

e. geboortedatum:

:………..…………………………………………………………………

f. geboorteplaats:

:………..…………………………………………………………………

2. Waar staat/staan het/de tappunt(en)
…………………………………………………………………………………………………...
3 . Op welke datum en tijden wordt er getapt
d.d.……………………………………………van/tot………………………………………..
4. De in het/tappunt(en) aanwezige leidinggevende(n)
Leidinggevende 1
a. geboortenaam

:………………………………………………………………..…………

b. voornamen

:………………………………………………………………….………

c. volledig adres

:……………….…………………………………………………………

d. telefoonnr./mail

:……….………………………………………………………………….

e. geboortedatum

:………..…………………………………………………………………..

f. geboorteplaats

:………..…………………………………………………………………….
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Leidinggevende 2
a. geboortenaam

:………………………………………………………………..…………

b. voornamen

:………………………………………………………………….………

c. volledig adres

:……………….…………………………………………………………

d. telefoonnr./mail

:……….………………………………………………………………….

e. geboortedatum

:………..…………………………………………………………………..

f. geboorteplaats

:………..…………………………………………………………………….

5*. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er aan jongeren beneden de
18 jaar zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht.
………………………………………………………………………………………………………..…..………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

11. Open vuur
Gebruik open vuur
nee
ja
Indien ja, hoe wordt dit ingevuld en wat zijn de veiligheidsmaatregelen?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

12. Veiligheidsaspecten
EHBO

nee

ja, aanwezig van ………….….. tot ……....………..……

Zo ja, aantal medewerkers en naam + telefoonnummer contactpersoon:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Beveiligingsdienst

nee

ja, aanwezig van ……………… tot .……..………….......

Zo ja, aantal medewerkers en naam + telefoonnummer contactpersoon:
……………………………………………………………………………………………………………………...
Welke beveiligingsorganisatie?
……………………………………………………………………………………………………………………...
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Contactgegevens van het aanspreekpunt van de beveiligingsorganisatie ten tijde van de dagen waarop
gekampeerd wordt:
……………………………………………………………………………………………………………………...
13. Ruimte voor aanvullende informatie
Eventueel apart bijvoegen
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

14. Aldus naar waarheid ingevuld
Datum ………………………………………………Plaats ..……………………………………………………...
Handtekening …………………………………………………………………………………................................

15. In te dienen bijlagen en toelichting
Draaiboek beveiligingsplan (u dient hiervoor het draaiboek te hanteren dat op de website staat)
Tekening verkeersmaatregelen
Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een tijdelijke camping. Vul de
vragen in die op uw tijdelijke camping van toepassing zijn. Naast de vergunning voor een tijdelijke camping,
kunnen ook andere vergunningen of ontheffingen nodigzijn. Vraag de vergunning daarom op tijd aan. Voeg een
situatietekening toe bij uw aanvraag, indien deze afwijkt van de tekening zoals deze in 2013 is opgesteld door
de brandweer.
Als het nodig is kan de gemeente om aanvullende gegevens vragen.

Alle aanvraagformulier(en) + bijlagen kunnen gezonden worden naar:
Gemeente Assen,
eenheid Klant, team openbare ruimte en orde.
Postbus 30018, 9400 RA Assen.
Of mailen naar: info@assen.nl
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AAN TE LEVEREN GEGEVENS VOOR EEN (TIJDELIJK) KAMPEERTERREIN
Bewaking en controle
Gedurende de tijd dat personen op het kampeerterrein aanwezig zijn, moeten voor de naleving van de
eisen van de vergunning en het bewaken van de openbare orde en veiligheid voldoende mensen
aanwezig zijn. Uiterlijk twaalf weken voor openstelling van het kampeerterrein moet aan de brandweer
schriftelijk ter goedkeuring een beschrijving van de interne (beveiligings)organisatie worden/zijn
voorgelegd. In de beschrijving van de interne (beveiligings)organisatie moet ten minste staan:
• een overzicht van de hoeveelheid personeel dat op elk tijdstip aanwezig is voor toegangscontrole;
• een overzicht van de hoeveelheid personeel dat op elk tijdstip aanwezig is voor controle en
toezicht op het kampeerterrein;
• een beschrijving van de werkwijze van het met controle en toezicht belaste personeel (frequentie
van rondgang op kampeerterrein, herkenbaarheid personeel, enz.);
• de naam en telefonische bereikbaarheid (24 uur per dag) van de eindverantwoordelijke voor
naleving van de eisen van de vergunning;
• een beschrijving van - indien aanwezig - het te gebruiken systeem van toegangscontrole
(bijvoorbeeld polsbandjes of entreekaarten);
• een beschrijving van - indien aanwezig - het te gebruiken ‘borgsysteem’ voor kampeervreemde
attributen en attributen waarvan het vermoeden bestaat dat de eigenaar voornemens is deze op het
kampeerterrein achter te laten.
Infrastructuur
• Ter voorkoming van brandonveilige situaties moet het kampeerterrein worden onderverdeeld in
kampeer-/parkeervakken met een maximale grootte van 500 m2. Kampeer-/parkeervakken moeten
onderling gescheiden zijn door (een) pad(en) met een breedte van ten minste 5 meter.
• Kampeer-/parkeervakken en paden moeten door middel van niet eenvoudig verwijderbare
markeringen zijn aangegeven.
• Te allen tijde moeten tenten, caravans en andere kampeermiddelen tot op een afstand van 60
meter bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverlenende diensten. Hiervoor moeten de op de bij
de vergunning(aanvraag) behorende tekeningen aangegeven paden geschikt zijn voor
voertuigen met een massa van 14.600 kg.
• Ten behoeve van de doorstroming op de openbare weg moet een kampeerterrein ter plaatse van de
entree over een voldoende grote opstelstrook voor wachtende bezoekers beschikken.
Instructie
De rechthebbende van het kampeerterrein moet beschikken voer een brandveiligheidsinstructie ten
behoeve van het personeel.
Ruimte ingericht voor horecadoeleinden
Als op het kampeerterrein voor horecadoeleinden tijdelijk gebruik gemaakt wordt van (een gedeelte van)
een al dan niet permanent bouwwerk en/of inrichting, dan moet aan de brandweer schriftelijk een bouwkundige
tekening met een schaal van 1:100 ter goedkeuring worden voorgelegd. Op de tekening moeten tenminste zijn
aangegeven: de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten, de draairichting van de deuren en de aan
te brengen brandveiligheidsvoorzieningen (vluchtrouteaanduiding, draagbare blustoestellen, noodverlichting en
deuren die zonder sleutel van binnenuit te open zijn).
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