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MELDINGSFORMULIER BIJEENKOMST VAN PERSOONLIJKE AARD BIJ PARACOMMERCIËLE 
RECHTSPERSOON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens melder (bestuurslid) 

Burgerservicenummer  

OF 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum en plaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Overige contactgegevens melder 

Telefoonnummer overdag  

Mobiel nummer 06- 

e-mail aanvrager      @ 

 

Gegevens inrichting 

Naam inrichting  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer van de inrichting  

 

Bijeenkomst van persoonlijke aard 

Omschrijving bijeenkomst  

Datum festiviteit  

Tijdstip Van   uur tot    uur 

Verwacht aantal bezoekers  

Bijeenkomst vindt plaats □ binnen □ buiten □in een tent 

Naam contactpersoon tijdens 
bijeenkomst 

 

Mobiel nummer tijdens bijeenkomst  

Dit is de 1e  ,  2e  ,  3e  ,  4e  melding van een bijeenkomst van persoonlijke aard in het huidige 
kalenderjaar. 
 
Omcirkel wat van toepassing is 

In artikel 3:2 van de Drank- en Horecaverordening Diemen 2014 staat dat een paracommerciële rechtspersoon 
(vereniging, stichting) maximaal 4 bijeenkomsten van persoonlijke aard per kalenderjaar mag houden. De houder 
van de paracommerciële vergunning (bestuur) dient ten minste 4 weken voor de datum van de bijeenkomst van 
persoonlijke aard hiervan melding te doen bij de burgemeester. 
 
LET OP: 
U dient alle vragen te beantwoorden anders kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen. De melding 
wordt dan teruggestuurd met het verzoek deze compleet in te vullen. 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier sturen aan de burgemeester  van Diemen, team Vergunningen, 
Postbus 191, 1110 AD Diemen of digitaal naar info@diemen.nl 
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Geluid en muziek 

Soort muziek □ live  □  versterkt  □ beide 

Waar wordt muziek gespeeld? □ binnen □ buiten  □ in een tent 

Begin- en eindtijdtip muziek binnen van  uur  tot   uur 

Begin- en eindtijdstip muziek buiten van  uur  tot    uur 

Wat is het maximale geluidniveau dat u 
denkt te bereiken tijdens de festiviteit? 

   dB(A) 

 
 
Informeren direct omwonenden 

 
Op welke manier gaat u de direct 
omwonenden informeren? 
 
 
 

□ door huis-aan-huis bezorging van een brief of pamflet 

□ anders, namelijk: 

 
 
 
 
 

 
 
Overige vergunningen / ontheffingen 

Wilt u de inrichting langer open houden 
dan de toegestane openingstijden (zie 
exploitatievergunning) 

□ Nee 

 

□ Ja, dan heeft u een ontheffing sluitingsuur nodig (minimaal 4 

weken van te voren aanvragen bij team Vergunningen) 

Maakt u tijdens de bijeenkomst van 
persoonlijke aard buiten gebruik van een 
tent waarin 50 mensen of meer tegelijk 
aanwezig kunnen zijn en/of vindt de 
bijeenkomst buiten plaats? 
 

□ Nee 

 

□ Ja, dan heeft u een evenementenvergunning nodig (minimaal 4 

weken van te voren aanvragen bij team Vergunningen) 

 
Wilt u tijdens de bijeenkomst van 
persoonlijke  aard in de inrichting die 
buiten de geldende Drank- en 
Horecavergunning valt of op de openbare 
weg zwak-alcoholhoudende dranken 
schenken? 
 

□ Nee 

 

□ Ja, u heeft een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet 

nodig (minimaal 4 weken van te voren aanvragen bij team 
Vergunningen). 
 
BIJVOEGEN: 
- Aanvraagformulier ontheffing Drank- en Horecawet inclusief 

gevraagde bijlagen. 
 

 
Tot slot 

Met de ondertekening van deze melding verklaar ik het meldingformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Een exemplaar van deze melding dient ter plaatse aanwezig te zijn en moet op de eerste aanvraag van politie 
of toezichthouders van de gemeente worden getoond (maak zelf kopie van deze melding). 

 

Plaats en datum 
 

Handtekening 
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