Algemene informatie

Iedere dag tussen 12.00 uur en 01.00 uur mag alcohol geschonken worden.
De houder van de Drank- en Horecawet vergunning is en blijft aansprakelijk bij de uitvoering van de regels.
Indien een persoon jonger dan 18 jaar aangetroffen wordt met alcohol in zijn hand dan wordt zowel die
jongere als de houder van de Drank- en Horecawetvergunning bekeurd.
In de bijlagen staan alle standaardvoorwaarden waaraan zeker voldaan moet worden.
Verder is standaard:
·
eventuele aanwijzingen van politie, toezichthouder en/of brandweer dienen stipt te worden
nageleefd;
·
politie, ambulance en brandweer worden in noodgevallen te allen tijde toegang verleend;
·
de voorwaarden zoals deze staan in "bijlage 2 GHOR standaardadvies kleine evenementen" zijn
onverminderd van toepassing;
·
de organisator van het evenement dient zodanige maatregelen te nemen dat de veiligheid van de
bezoekers niet in gevaar wordt gebracht;
·
de organisator van het evenement dient zodanige maatregelen te nemen dat de omwonenden zo
min mogelijk overlast ondervinden;
·
de organisator ven het evenement dient zodanige maatregelen te nemen dat de verkeersveiligheid
niet in gevaar wordt gebracht;
·
het parkeren van voertuigen van bezoekers dient zodanig te geschieden dat het geen overlast
oplevert voor de omwonenden;
·
de voor de Passelêgt afgegeven gebruiksvergunning blijft onbeperkt van kracht;
·
bij wijzigingen van de bouw of in het gebruik van de inrichting kunnen nadere eisen met betrekking
tot de brandveiligheid worden gesteld.

De verantwoordelijkheid voor een goed en ordelijk verloop berust bij de organisator van het evenement.
De organisator is dus aansprakelijk voor de algemene gezondheid en veiligheid van de deelnemers van het
evenement naast de eigen individuele verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke deelnemer.
De organisator wordt geacht zich hiertegen te hebben verzekerd. Het bestuur van de sporthal zal de
organisator hiernaar vragen.
Het bestuur van de sporthal is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor aanspraken van derden tot
vergoeding van schade en overlast welke is ontstaan als gevolg van een evenement en dat dient in de
vergunningaanvraag door de organisator van het evenement vermeld te worden. De houder van de
vergunning vrijwaart de het bestuur van de sporthal voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of overlast, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van de vergunning.
Bij iedere vergunning geldt ook nog dat in het belang van de openbare orde en/of veiligheid te allen tijde
nadere voorwaarden aan de vergunning verbonden kunnen worden.
Behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders is de vergunning niet overdraagbaar.
De houder van deze vergunning vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of overlast, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van deze vergunning.
Een vergunning kan te allen tijde in het belang van de openbare orde of wegens het niet in acht nemen van
bovenvermelde voorwaarden worden ingetrokken, zonder dat voor de houder van deze vergunning enige
aanspraak op schadevergoeding van gemeentewege ontstaat.
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Het bestuur van de sporthal wijst de organisator van het evenement nadrukkelijk op dat een vergunning de
organisator ven het evenement slechts de bevoegdheid geeft tot handelingen, die er expliciet in zijn
omschreven.
Op verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze vergunning getoond te kunnen worden.

Tenslotte
Er mag maximaal 12 maal per jaar een evenement gehouden worden dat niet sport gerelateerd is.
Voor evenementen die jaarlijks terugkeren kan een doorlopende vergunning aangevraagd worden. De
vergunning wordt 1 keer verleend. De daaropvolgende jaren moet gemeld worden of er weer gebruik wordt
gemaakt van de vergunning en of er veranderingen zijn ten opzichte van de verleende vergunning. Indien
er wezenlijke veranderingen zijn dan moet er een nieuwe vergunning aangevraagd worden.
De aanvraag bij de gemeente voor een vergunning wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Nadere informatie bij:
Gemeentebestuur van Heumen
t.a.v. mevrouw Jolande Kuijpers
14 024\ heumen@heumen.nl
Postbus 200, 6580 AZ Malden
Bezoekadres: Kerkplein 6, Malden

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Brandweer: stoffering en versiering
Brandweer: Opstellingsplannen
Brandweer: Kook- en baktoestellen
Brandweer: Aanwezigheid van brandbare stoffen en gasflessen.
Voorschriften voor het houden van evenementen, rommelmarkten, fancy-fairs, tentoostellingen,
braderieën e.d. in gebouwen
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