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AFWIJKING GELUIDSNORMEN VOOR ELEKTRONISCH
VERSTERKTE MUZIEK

Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier wordt gebruikt voor een aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch
versterkte muziek zoals bepaald in artikel 6.7.3.§3 van Vlarem II waarbij de muziekactiviteit:
•
gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid (bv. kermis)
•
publiek toegankelijk is (bv. geen privéfeesten)
•
plaats vindt in een feestzaal of lokaal waarin aan volgende criteria is voldaan:
maximaal 12 keer per jaar
maximaal 2 keer per maand
maximaal 24 kalenderdagen
Wie vult dit formulier in?
De organisator die een afwijking wenst op een muziekactiviteit met elektronisch versterkte muziek.
Uw gegevens
Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vereniging: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:

………………………………………

GSM:

……………………………………………

Fax:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contactgegevens tijdens de muziekactiviteit
Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:

………………………………………

GSM:

……………………………………………

Omschrijving van de activiteit
(bv. fuif, optreden, concert…)
Omschrijving activiteit: ………….……………………………………………………….
Adres activiteit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum en beginuur: ………/…………/……….

uur: …

Datum en einduur:

uur: …

………/…………/……….

Toegankelijkheid van de activiteit
(aankruisen wat past)
O

Op uitnodiging

O

Publiek

Geluidsvolume en gegevens muziek producerende organisatie
Voorstel van maximum geluidsvolume en argumentatie (volume tussen 85db(A) en 95 db(A)):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam DJ of geluidstechnicus: ……………………………………………………………………………………………………
Telefoon:

………………………………………

E-mail:

GSM:

……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening
Handtekening van de aanvrager

Datum : ……… / ……… / ………………

Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen:
opsturen naar:
College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere
faxen naar:
09 389 29 01
e-mailen naar:
info@gavere.be
Wat gebeurt er verder met dit formulier?
Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Voor een tijdige
behandeling dient u dit uiterlijk 1 maand voor de activiteit aan ons bestuur te bezorgen.
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure
kan u contact opnemen met afdeling grondgebiedszaken, dienst milieu, Markt 1 te 9890 Gavere
@ milieu@gavere.be – T 09 389 29 60 – F 09 389 29 01
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren:
maandag
8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u
dinsdag
8.45u – 11.45u
woensdag
8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u
donderdag
8.45u – 11.45u
vrijdag
8.45u – 11.45u
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