Aanvraagformulier Paasvuur

1. Gegevens organisator / aanvrager
Naam en voorletters

________________________________________________________________ _ M / V

Namens organisatie (vereniging
of stichting)

____________________________________________________________________

K.v.K. nummer organisatie
(indien ingeschreven)

____________________________________________________________________

Adres +huisnummer

____________________________________________________________________

Postcode + Plaats

____________________________________________________________________

Telefoonnummer

____________________________________________________________________

E-mailadres

____________________________________________________________________

2. Gegevens van de meerderjarige contactpersonen die bereikbaar zijn tijdens het opbouwen/branden van het
paasvuur
Naam en voorletters
V

__________________________________________________________________ M /

Mobiel telefoonnummer

_____________________________________________________________________

Naam en voorletters
V

__________________________________________________________________ M /

Mobiel telefoonnummer

_____________________________________________________________________

3. Vragenlijst met betrekking tot het paasvuur
Het paasvuur vindt plaats op:
Zaterdag voor Pasen
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag

O Ja
O Ja
O Ja

O Nee
O Nee
O Nee

Locatie waar gebrand zal worden ___________________________________________________________________
(situatietekening toevoegen)
Kadastrale aanduiding van de locatie

sectie ______________ nummer(s)

Is toestemming van de grondeigenaar aanwezig

_______________________
O Ja

O Nee
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4. Vragenlijst met betrekking tol het organiseren van het paasvuur
De afstand tot gebouwen is gelegen op minder dan 50 meter
O Ja
De afstand tot bossen en heidevelden is gelegen op minder dan 100 meter
O Ja
De afstand tot bossen en heidevelden is gelegen op minder dan 500 meter
O Ja
De afstand tot een of meer gebouwen met een rieten dak is gelegen op minder dan 200 meter
O Ja
De afstand tot een of meer gebouwen met een rieten dak is gelegen op minder dan 1000 meter O Ja
Ligt de locatie in de bebouwde kom?
O Ja
Ligt de locatie in een grondwaterbeschermingsgebicd?
O Ja
Worden andere stoffen dan alleen snoeihout (afkomstig van particulieren ) verbrand?
O Ja
Wordt uw paasvuurbult groter dan 1.000 m3?
O Ja
Is het paasvuur tot op 50 meter bereikbaar voor brandweervoertuigen?
O Ja
Wordt er (zwak)alcoholische dranken geschonken tijdens het ontbranden ?
O Ja
Indien dit het geval is dient u een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen

O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee

5. Verzekering
Een ontheffing voor het houden van een paasvuur betekent niet dat uw organisatie gevrijwaard is van
aansprakelijkheid voor schade toegebracht die ontstaan door direct gevolgen van het opbouwen en branden van de
paasbult. De organisatie dient zorg te dragen dat zij een verzekering afsluit tegen aanspraken van derden voor
genoemde schade.
Is er een verzekering voor het paasvuur afgesloten
of heeft de organisator een aansprakelijkheidsverzekering?
O Ja
O Nee
Zo ja, bij wie ______________________________________________________________________
6. Ondertekening
Hierbij verklaar ik het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats

: ___________________________________________

Datum

: ___________________________________________

Naam aanvrager

: ___________________________________________

Handtekening aanvrager : ___________________________________________

BIJLAGEN
O
O
O

Situatietekening(en)
Uittrekstel Kamer van Koophandel organisator
Aanvraag ontheffing tijdelijk schenken zwak alcoholische drank

Stuur dit formulier met de benodigde bijlagen uiterlijk 4 weken of eerder voorafgaand aan het paasvuur naar:
info@gemeentewesterveld.nl of
Postbus 50
7970 AB Havelte
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