
 

FORMULIER KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT  
 
Deze kennisgeving zenden aan:  
Gemeente Amersfoort 
t.a.v. Vergunningenloket  
Postbus 4000 
3800 EA Amersfoort 
  
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het Vergunningenloket via 
telefoonnummer 14 033. 
 
  

 

Horecabedrijven en sport- en recreatie-inrichtingen moeten 
voldoen aan de geluidsnormen zoals vastgesteld in het 
Activiteitenbesluit. De regeling “kennisgeving incidentele 
festiviteit” uit de Algemene Plaatselijke Verordening biedt 
bedrijven de mogelijkheid om een aantal keer per jaar meer 
geluid te produceren dan volgens de geldende geluidsnorm is 
toegestaan, bijvoorbeeld bij een optreden met live muziek.  
Daarnaast biedt deze regeling de mogelijkheid om voor 
sportactiviteiten tijdens maximaal 3 incidentele festiviteiten 
per jaar de verlichting langer aan te houden dan volgens het 
Activiteitenbesluit is toegestaan. 
 
Voorwaarde hiervoor is wel dat u minimaal 2 weken voor de 
geplande incidentele festiviteit burgemeester en wethouders 
van Amersfoort in kennis stelt. Dat kan door dit formulier 
ingevuld naar de gemeente te sturen.  

 
1. Aanvrager 

Naam organisatie / bedrijf 

KvK-nummer 

Vestigingsadres  

Postadres 

Postcode en woonplaats  

 

Contactpersoon 

Naam 

Functie 

Telefoonnummer  

E-mailadres 

 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

 

 .........................................................................................  m/v 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

2. Soort bedrijf 

 
 
Geef een omschrijving van het karakter van 
het bedrijf: 
Bijvoorbeeld: café, restaurant, discotheek, 
voetbalvereniging, fitnesscentrum, etc. 

 Horeca 
 Sportvereniging 
 Recreatie-inrichting 
 
 
 ...................................................................................................  
 
 

3. Festiviteit 

Datum 

Omschrijving 

Begintijd 

Eindtijd 

 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

N.B. De incidentele festiviteit dient uiterlijk twee uur voor het reguliere sluitingsuur van uw bedrijf te eindigen. 
Met dit formulier kunt u geen ontheffing van het sluitingsuur aanvragen. 



    
4. Muziek 

Muziek d.m.v. een geluidsinstallatie 

Live muziek, onversterkt 

Live muziek, versterkt 

 

  Nee   Ja, van  ..........  tot  ............  uur 

  Nee   Ja, van  ..........  tot  ............  uur 

  Nee   Ja, van  ..........  tot  ............  uur 

Soort muziek 

 

 

 

 

 Disco  
 House 
 Pop  
 Rock 
 Metal 

 R&B 
 Soul 
 Salsa 
 Karaoke 
 Anders, namelijk 

 
          ........................................................  

Er wordt muziek ten gehore gebracht : 

 

 

 

 Uitsluitend in het bebouwde gedeelte van de inrichting 
 Uitsluitend in de buitenlucht 
 Deels in de buitenlucht, deels in het bebouwde gedeelte 

van de inrichting 

N.B. Muziekgeluid in de buitenlucht mag maximaal 5 uur duren en moet uiterlijk stoppen om 21.00 uur en op 
zondagen om 19.00 uur. Er mag niet gestart worden met muziekproductie in de buitenlucht voor 9.00 uur  en 
op zondagen niet voor 13.00 uur. 

 
Voor de hoeveelste keer doet uw organisatie 
dit jaar een kennisgeving voor een 
incidentele festiviteit voor geluid? 

 1
e
 keer 

 2
e
 keer 

 3
e
 keer 

 4
e
 keer 

 5
e
 keer 

 6
e
 keer 

 
N.B. Sportverenigingen mogen per kalenderjaar 6 keer een kennisgeving incidentele festiviteit indienen; voor 
overige bedrijven geldt een maximum van 3 keer per kalenderjaar. 
 
5. Verlichting bij sportactiviteiten 

Omschrijving van de sportactiviteiten 

Begintijd 

Eindtijd 

 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Voor de hoeveelste keer doet uw organisatie 
dit jaar een kennisgeving voor een 
incidentele festiviteit voor verlichting? 

 1
e
 keer 

 2
e
 keer 

 3
e
 keer 

 
6. Maatregelen tegen overlast  

Heeft u speciale maatregelen genomen tegen 
overlast of bent u voornemens deze te 
nemen? 
 
Zo ja, welke maatregelen? 
 
 
 
 

 

  nee  
  ja  
 
 
 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  



    
 

7. Ruimte voor een toelichting  
 
 
 

 

8. Verklaring en ondertekening  

Hierbij verklaar ik dat het formulier naar 
waarheid is ingevuld en dit ik kennis heb 
genomen van artikel 4:3. van de Algemene 
Plaatselijke verordening (APV). 
 

 

Naam    ............................................  handtekening:  

Datum  ............................................    

Plaats    ............................................  

 

 

 

https://www.amersfoort.nl/apv
https://www.amersfoort.nl/apv

