stad brugge dienst leefmilieu

datum ontvangst:

MACHTIGINGSAANVRAAG INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN
DANSGELEGENHEID
(politieverordening betreffende de dansgelegenhden en
dansactiviteiten die niet onder Vlarem vallen)

Aanvraag dient te gebeuren bij ter post aangetekende zending aan de Burgemeester, Burg
12, 8000 Brugge of bij afgifte bij de dienst leefmilieu, Walweinstraat 20 te 8000 Brugge
tegen ontvangstbewijs. De Burgemeester verleent / weigert de machtiging binnen de 3
maanden na ontvangst (behoudens eventuele verlenging van de beslissingstermijn).
1. VOORWERP VAN DE AANVRAAG:
O Permanente dansgelegenheid (dwz zaal die kleiner is dan 100 m² en waarin meer dan
12 per jaar of meer dan 2 per maand een dansactiviteit plaatsvindt en/of die ingericht is
om er regelmatig te dansen)
O Occasionele dansgelegenheid (dwz zaal ongeacht de oppervlakte waar maximum 12
keer per jaar en maximum 2 keer per maand een dansactiviteit plaatsvindt)
2. GEGEVENS BETREFFENDE DE INRICHTING
Naam:
Adres:

3. IDENTITEIT VAN DE EXPLOITANT
3.a) Indien het gaat om een natuurlijke persoon:
Naam en voornaam:
Adres:

Telefoon:

GSM:

Fax :
e-mailadres :
3.b) Indien het gaat om een rechtspersoon
3.b.1 Identificatie van de rechtspersoon;
Benaming:
Rechtsvorm:
Adres maatschappelijke zetel:

Telefoon:
Fax :
e-mailadres:

GSM:

3.b.2. Identificatie van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:
Naam en voornaam:
Hoedanigheid in de rechtspersoon:
Telefoon privé:

GSM:

fax :
e-mailadres :
4. IDENTITEIT VERANTWOORDELIJKE (kan bereikt worden in geval van problemen,
vragen,…)
Naam:
Adres:

GSM (indien niet beschikbaar: vast nummer):

5. BIJLAGEN
1. plan of schets (minstens op A4-formaat) waarop duidelijk de ligging van de gebouwen
ten opzichte van de aanpalende percelen weergegeven is, met daarbij de afstanden tov
de naburige gebouwen.
BIJLAGE nr. 1
2. beschrijving van de preventieve voorzieningen voor brandvoorkoming en voorkoming
lawaaihinder, met minstens opgave van de uitrusting van het gebouw (bekleding
wanden, plafonds, elektrische installaties, verlichting, verwarming, brandvoorkoming en
brandbestrijdingsmiddelen, ...)
BIJLAGE nr. 2
in geval het een machtiging voor een permanente dansgelegenheid betreft:
3. plan of schets van de inrichting (minstens op A4-formaat), met daarop aanduiding van
de plaats van de opstelling van de muziekinstallatie en schikking van de geluidsbronnen,
aanduiding van toe- en uitgangswegen van de dansgelegenheid
BIJLAGE nr. 3
Eventuele andere bijlagen worden verder genummerd.
Hierbij bevestigt ondergetekende dat de door hem/haar verstrekte inlichting juist en
volledig zijn en dat hij/zij kennis heeft van de politieverordening dd. 29 juni 2010
betreffende de dansgelegenheden en dansactiviteiten die niet onder Vlarem vallen, van de
politieverordening dd. 30 maart 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder, en van
de verplichting tot het bijhouden van een "opvolgregister" in geval van een permanente
dansgelegenheid en van een “activiteitenregister” in geval van een occasionele
dansgelegenheid.
Datum:
NAAM + HANDTEKENING

(ondertekend door exploitant als het om een natuurlijk persoon gaat (zie 3.a), en door
vertegenwoordiger, als het om een rechtspersoon gaat (3.b.2))

