
 

 
GEMEENTE ROTSELAAR – Politiezone BRT 

 
Algemeen aanvraagformulier fuiven 

 
Gegevens fuif – organisatie 
 
Datum van de aanvraag       
Naam van de activiteit       
Datum van de activiteit       
 
Aard van de fuif  
  

 volledig in een vaste infrastructuur  
 combinatie vaste infrastructuur en tent  
 combinatie vaste infrastructuur en openlucht 
 volledig tent en/of openlucht 

 
Aanduiden wat van toepassing is 

 
 Wij organiseren een fuif in de gemeente Rotselaar en respecteren de afspraken en 

regels van het fuifreglement van de gemeente Rotselaar. 
 

 Wij vervullen aan alle basiseisen i.v.m. de brandveiligheid. 
 

 Wij vervullen aan alle basiseisen bij de organisatie van een fuif: 
   Sabam 
   Billijke vergoeding 
   Evenementenverzekering 
   Strooibriefje buurtbewoners 
   Vergunning etenswaren (indien van toepassing) 

 
 
Maximale bezoekerscapaciteit 
fuiflocatie 

      

Maximum bezoekersaantal 
waarvoor fuif wordt ingericht* 

      

*Als organisator zie je erop toe dat je niet meer dan dit opgegeven aantal fuifbezoekers op je fuif toelaat.  
 
De organisatie stelt volgende personen* aan die toezicht houden in de omgeving van de 
fuiflocatie (*deze moeten andere personen zijn dan de vrijwilligers die je opgeeft in het  
‘aanvraagformulier voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten’):  
 
1. Naam en voornaam       
2. Naam en voornaam       
3. Naam en voornaam       
4. Naam en voornaam       
5. Naam en voornaam       
 
 
Voor echt verklaard, 
      
 
Naam, voornaam, datum en handtekening aanvrager 
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