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Wanneer dit formulier invullen?  

Als u ’s nachts wilt kamperen buiten de officiële 

kampeerterreinen. 

 

Hulp nodig? 

De medewerkers van Vergunningverlening & 

Handhaving helpen u graag! Bel: 14 010. 

Overige informatie: 

Lever dit formulier minimaal 4 weken voordat u de 

ontheffing nodig heeft bij de gemeente in. Zo hebt u 

op tijd de ontheffing in uw bezit. 

 

1. Vul hier uw gegevens in 

Organisatie :     __________________________________________________________  

Straatnaam + huisnummer :     __________________________________________________________  

Postcode   :     __________________  Woonplaats:      ________________________   

Voornamen contactpersoon :     ______________________________________________________ M/V 

Tussenvoegsel  :     __________________________________________________________  

Achternaam  :     __________________________________________________________  

Telefoonnummer :     __________________________________________________________  

(*waar u overdag bereikbaar bent) 

E-mailadres  :     __________________________________________________________   

 

2. Voor welk doel vraagt u de ontheffing aan? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

 

3. Het kamperen 

3.1 Wanneer wilt u gaan kamperen? _______-_______-________ 

 

3.2 Waar gaat u overnachten?  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

3.3 Wie is de eigenaar van het terrein?  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
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3.4 Welke kampeermiddelen gebruikt u en met hoeveel personen gaat u overnachten? 

 Tenten aantal personen per tent ___________________________________________________  

 Caravan aantal personen per caravan _________________________________________________  

 Camper aantal personen per camper _________________________________________________  

 

4. Te nemen maatregelen voor de te houden activiteit 

Is afsluiting van openbare wegen of een terrein nodig?  

 Ja 

 Nee  

 

Zo ja, geef zo exact mogelijk aan om welke weg of terrein het gaat en om welk deel van de weg of het terrein. 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

5. Overleg met instanties 

5.1 Heeft u met diverse instanties (politie, brandweer en/of eigenaar van het terrein) overlegd over de 

voorgenomen overnachtingen?  

 Ja 

 Nee 

 

5.2 Zo ja, met welke instantie(s)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Politie 

 Brandweer 

 Eigenaar/rechthebbende van de grond waarop wordt overnacht  

(Let op! Voeg een bewijs van toestemming toe.) 

 

6. Sfeer- of kampvuren 

6.1 Gaat u gebruik maken van sfeer- of kampvuren? 

 Ja 

 Nee  
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Zo ja, hoe gaat u de sfeer- of kampvuren maken?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6.2 Welke materialen gaat u gebruiken voor de sfeer- of kampvuren? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Muziekinstrumenten en/of geluidsapparatuur  

Gaat u gebruik maken van muziekinstrumenten en/ of geluidsapparatuur? 

 Ja 

 Nee 

 

Zo ja, wat voor muziekinstrumenten en/of geluidsapparatuur gaat u gebruiken? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 

8. Gebruikt u tijdens uw verblijf nog andere materialen? 

 Afvoer afvalstoffen 

 Elektriciteit 

 Niet van toepassing 

  Anders, namelijk ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

9. Ondertekening 

Plaats:  

Datum:  

Naam:  

 

Handtekening: 

 

 

 


