
 

stad brugge dienst leefmilieu 

 

HET SPELEN VAN MUZIEK of  
HET INRICHTEN VAN EEN EVENEMENT 

IN EEN OPENBARE INRICHTING 

(art. 2 t.e.m. 6 van de politieverordening dd. 30.03.1999  
betreffende de bestrijding van geluidshinder) 

 

 

 

 

(*) Bij het organiseren van een dansactiviteit in een occasionele dansgelegenheid dienen 

minstens de gegevens met een (*) ingevuld en moet de melding ten laatste 14 dagen voor 

de activiteit te gebeuren (artikel 4.2. politieverordening dd. 29 juni 2010 betreffende de 

dansgelegenheden en dansactiviteiten die niet onder Vlarem vallen). 

 

Bij het inrichten van andere activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek wordt 

gespeeld, gelieve deze melding een maand op voorhand in te dienen. 

 

 

 

1.IDENTIFICATIE VAN DE ORGANISATOR/UITBATER/INRICHTER 

 

1.1. Organisator = natuurlijke persoon (*) 

Naam en voornaam: 

Straat en nummer:  

Postnummer en gemeente:  

Telefoon werkzetel:   GSM: 

Privé werkzetel: 

Fax : 

e-mailadres : 

 

 

1.2. Organisator = rechtspersoon (*) 

 

1.2.1. Identificatie van de rechtspersoon (*);  

Benaming:  

Rechtsvorm:  

Maatschappelijke zetel:   Straat en nummer:  

Postnummer en gemeente:  

Telefoon:   GSM: 

Fax : 

e-mailadres: 

 

1.2.2. Identificatie van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de melding 

ondertekent (*):  

Naam en voornaam:  

Hoedanigheid in de rechtspersoon:  

Telefoon privé:   GSM: 

fax : 

e-mailadres : 

 



 

 

 

 

1.3 Contactpersoon (kan worden bereikt bij vragen of problemen) (*): 

Naam en voornaam:  

Telefoon privé:   GSM: 

fax : 

e-mailadres : 

 

 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING/PLAATS VAN EVENEMENT (*) 

Benaming:  

Straat en nummer:  

Postnummer en gemeente:  

 

 

 

3. VOORWERP (aankruisen wat van toepassing is) 

 

o nieuwe uitbating 

o bestaande uitbating 

o veranderen van de opstelling van de geluidsbronnen (luidsprekers e.d.) 

o vervangen van de muziekinstallatie 

o optreden 

o (*) fuif of dansfeest: naam =  

publiek  toegankelijk 

toegang privé (enkel op persoonlijke uitnodiging) 

 
 
 
4. AARD EN TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE MUZIEKINSTALLATIE (d.i. alle 

toestellen en installaties die enige impact hebben op de geluidsbelasting in de 

omgeving) (*) 

 

Deze gegevens mogen ook in bijlagen aan dit formulier worden gehecht. 

 

 

Aankruisen wat van toepassing is: 

0        vaste muziekinstallatie (zoals in café’s, restaurants,…) of 

0        het inrichten van een dansactiviteit/evenement (zoals fuif, dansfeest,..). (*) 

 

 

 



 

 

 

 

Minimum in te vullen: merknaam en typenummer  (*) 

 

 

 Typenummer – Merknaam (*) vermogen (*) 

  

Versterker (*) :  

Tuner(*) :  

CD-speler (*):  

Begrenzer (eventueel) (*):  

Mengpaneel (*):  

Luidsprekers (aantal) (*):  

Andere:  

Andere:  

 

 

- volumeregeling: schets. 

- schakelschema – diverse componenten: schets 

- situatieschets: d.i. een eenvoudig plan dat de opstelling van de muziekinstallatie en de 

schikking van de geluidsbronnen in de inrichting weergeeft. (*) 

 

 

 

5. DUUR 

Opgave van de DATA én het TIJDSTIP waarop muziek wordt gemaakt of 

geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt 

IN DE INRICHTING EN/ OF IN OPEN LUCHT/IN TENT (schrappen wat niet past) 

met opgave sluitingsdag. 

 

 

Datum/Data (*):  

Duur (*): van                        tot  

Sluitingsdag: 

Openingsuren: 

In open lucht of binnen: 

 



 

 

 

 

Ondergetekende verklaart hiermede dat de door hem (haar) verstrekte inlichting juist en 

volledig zijn en dat hij (zij) zich zal houden aan de verplichtingen die hem (haar) door de 

politieverordening dd. 30/03/99 en eventueel door de geviseerde melding worden 

opgelegd. 

(*) In geval van melding van een dansactiviteit in zaal die een machtiging heeft voor een 

occasionele dansgelegenheid dient rekening te worden gehouden met de bepalingen van de 

politieverordening dd. 29 juni 2010 betreffende de dansgelegenheden en dansactiviteiten 

die niet onder Vlarem vallen.  

 

 

 

Te   , de 

 

HANDTEKENING 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier dient bij voorkeur bij ter post aangetekende zending of tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs overgemaakt aan de Burgemeester van en te (8000) Brugge, Burg 12 of 

de dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20 te 8000 Brugge. 

 

 

 

 

Vak voorbehouden aan de administratie 

Datum ontvangst: 

Datum doorgestuurd naar Dienst Leefmilieu of Politie. 

Datum beslissing van de Burgemeester + visum: 

 

O Aktename. 

O Toelating. 

O Weigering. 

 

Bijzondere voorwaarden: 

 

 

 

 


