Checklist evenementen
Dit is bedoeld als hulpmiddel voor evenementenorganisaties. Dit neemt niet weg dat elke organisatie een vergunning
moet aanvragen voor het organiseren van een evenement.

Algemeen
Naam evenement:
.................... ....................
.................... ....................
Is contactpersoon bekend
Zo ja:
Naam: .................... ....................
Telefoonnummer:.................... ....................
Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Kunnen hulpdiensten gebruik maken van de geluidsapparatuur (ivm.
calamiteiten)
Zijn er genoeg afvalbakken
Zijn er voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverlening) of EHBO-ers
aanwezig en als zodanig herkenbaar
Zijn er voldoende toiletten
Is er een schoonmaakrooster voor de toiletten, waaruit blijkt dat de
toiletten regelmatig worden schoongemaakt
Wordt het weer tijdens het evenement in de gaten gehouden
Worden er maatregelen getroffen bij noodweer (hitte, kou, storm, etc.)
Veiligheidspersoneel
Zijn de beveiligers gecertificeerd
Heeft u evenementenbeveiligers aangesteld
Zijn er genoeg beveiligers (zie evenementenvergunning)
Heeft het beveiligingsbedrijf een ND nummer afgegeven door Justitie
(vereist)
Wordt voldaan aan de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBOR)
Zijn er afspraken gemaakt met de politie over wijze van toezicht
Worden de huisregels bekend gemaakt aan de bezoekers op het
terrein
Bereikbaarheid
Zijn de brandblusvoorzieningen ruim vrijgehouden (1,5m rondom bij
brandkranen )
Is er voldoende ruimte voor hulpdiensten (3,5 m breedte, 5,5 m in
bochten en 4,2 m hoogte). Houd daarbij rekening met de buitenmaat
van obstakels en kramen (luifels uitgeklapt e.d.)
Verkeer
Zijn er voldoende verkeersregelaars
Zijn er verkeersafzettingen geregeld
Zijn er fietsenstallingen voor bezoekers
Is er parkeergelegenheid voor auto’s van bezoekers geregeld
Is er een duidelijke verwijzing voor stallen van fietsen en auto’s
Zijn aanliggende woningen bereikbaar tijdens evenement (evt.
bewoners inlichten)
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Geluid
Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Worden de afspraken mbt het geluid nageleefd (zie
evenementenvergunning)
Wilt u het geluidsniveau vooraf door de gemeente laten afstellen
Zijn omwonenden vooraf geïnformeerd

Plaatsing obstakels, zoals kramen, podia
Is er vergunning voor het plaatsen van obstakels
Staan gasgestookte bak- en braadinrichtingen minimaal 5 m van de
bebouwing
Hangen kabels, incl. versiering, minimaal op 4,2 m hoogte
Indien kabels op de grond liggen zijn deze dan afgedekt (bv. met
loopmatten).
Zijn schakelaars en zekeringkasten onbereikbaar voor publiek
Ziet de elektrische installatie er deugdelijk uit (overeenkomstig NEN
1010)
Wordt er alleen elektrisch licht gebruikt
Zijn de gasslangen niet ouder dan 2 jaar
Is de gasdrukregelaar niet ouder dan 10 jaar
Met gasgevulde ballonnen zijn afwezig ( is niet toegestaan)
LPG-reservoirs bij frietkramen etc. zijn afwezig (is niet toegestaan)
Staan er rijen stoelen
Zo ja, zijn deze stoelen gekoppeld en is er minimaal 0,4m tussenruimte
Voldoet u aan bijgevoegd stoelenplan
Alcohol en drugs
Is de drankvergunning aanwezig
Worden er plastic bekers gebruikt (is verplicht)
Wordt met bordjes aangegeven dat er onder de 18 jaar geen alcohol
verkocht wordt
Is er alcoholvrije drank verkrijgbaar
Wordt er gecontroleerd op drugsgebruik
Brandveiligheid
Is het aantal bezoekers overeenkomstig gebruiksvergunning (gebouw)
of gebruiksmelding (feesttent)
Is er een calamiteitenplan
Zijn de brandveiligheidsinstallaties, zoals de brandmeldcentrale of
rookmelders, in bedrijf
Zo niet, worden de afspraken hierover nageleefd
Zijn er voldoende vluchtwegen
Zijn de vluchtwegen goed begaanbaar
Kan men zonder problemen naar de openbare weg vluchten (dus bv
zonder sleutel)
Zijn er vluchtwegaanduidingen
Branden deze vluchtwegaanduidingen
Is de vluchtwegaanduiding duidelijk zichtbaar
Is er noodverlichting aanwezig
Vormt de (tijdelijke) verlichting geen brandgevaar
Vormen de verwarmingstoestellen, zoals heaters en straalkachels,
geen brandgevaar (voldoende ruimte rondom vrijhouden, 1 tot 2,5 m)

2

Brandveiligheid (vervolg)
Ja
Wordt er open vuur gebruikt (is niet toegestaan)
Is de decoratie onder 2,5m van brandvertragend/
geïmpregneerd materiaal (brandklasse 4 of T3)
Staan de brandblussers volgens de tekening welke bij de vergunning
zit
Zijn de brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar, goed toegankelijk en
gebruiksklaar
Zijn de blusmiddelen goedgekeurd (1 keer per 2 jaar keuring nodig voor
handblussers)
Staan fakkels en/of vuurkorven minimaal 5m vrij
Staan fakkels en/of vuurkorven veilig opgesteld
Staat er een blusmiddel bij deze fakkels of vuurkorven

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Ja

Nee

NVT

Feesttenten
Is de gebruiksmelding bij de gemeente ingediend (nodig bij meer dan
150 personen tegelijkertijd aanwezig per feesttent)
Zijn materiaal- en constructiegegevens aanwezig ter plaatse (logboek)
Is het tentdoek brandvertragend en voldoet het aan NEN 6065 of
brandklasse M1 en/of M2/ DIN 4102 of brandklasse B1 en/of B2
Staat de tent minimaal 5 meter van andere bouwsels
Is de tent en ondergrond stabiel
Is er binnen 100m een bluswatervoorziening en is deze bereikbaar
Zijn er minimaal twee vluchtwegen, zover mogelijk uit elkaar, van 1m
breed en 2,10m hoog
Vormen de tuien (verankeringswijze) geen belemmering bij het
vluchten
Zijn bij het opbouwen en afbreken van de tent ook blusmiddelen
aanwezig
Is er in de tent een ontruimingsplattegrond
Sanitaire voorzieningen
Zijn er voldoende toiletten voor bezoekers (norm is 1 toilet per 150
bezoekers, minimaal 2 toiletten)
Kamperen
Is er een kampeervergunning
Is de gebruiksmelding bij de gemeente ingediend (nodig bij
overnachting van meer dan 10 personen per tent)
Zijn er voldoende toiletten en is er gelegenheid om handen te wassen
(voor overnachting geldt als norm 1 toilet per 60 bezoekers met een
minimum van 2 toiletten)
Zijn er voldoende douches aanwezig (minimaal 1 douche per 100
kampeerders met een minimum van 2 douches)
Worden waterleidingen voor gebruik doorgespoten (ivm. legionella)
Zijn er barbecues of kookvuren
Opmerkingen:
.................... ....................
.................... ....................
.................... ....................
.................... ....................
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Bijlage stoelenplan

Ruimte en doorgang voor rij die aan beide einden kan worden verlaten
Aantal zitplaatsen
16
32
50

Vrije ruimte
≤ 0,45 m
≥ 0,45 m
≥ 0,45 m

Breedte gangpad
≥ 0,6 m
≥ 0,6 m
≥ 1,1 m

Breedte gangpaden
De breedte van een gangpad tussen rijen met stoelen moet minimaal 0,6 m zijn en moet 1,1 m zijn,
indien de rij meer dan 50 stoelen bevat (zie tabel).
Gaat het om een gangpad tussen rijen die slechts aan één zijde op een gangpad uitkomen, dan moet
dat pad minimaal 0,5 m breed zijn
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