MELDING 12-DAGENREGELING
1. Ondergetekende doet een melding in het kader van de "12-dagenregeling" (artikel 4:3, lid 1 APV)
Naam inrichting:
Adres :
Postc ode/Woonplaat s :
Correspondentieadres:
Naam aanvrager :
Aanvrager is bereikbaar op telefoonnummer :
2. Activiteit :
N.B. De muziekactiviteit zo nauwkeurig mogelijk
omschrijven, bijv. opt rede n live-ba nd; opt reden DJ;
CD's via luidsprekerinstallatie; trouwfeest of
familiefeest met optreden live-band of andere
versterkte muziek en dergelijke.
3. Dat um:

4. Aanv angst ijd/tijden :
voor een muziekactiviteit binnen geldt een eindtijd voor het
ten gehore van extra muziek van 01.00 uur
(voor een muziekactiviteit op het terras geldt een eindtijd van
24.00 uur)

5. Geluidsniveau:
Het equivale nte gel uids nivea u LAe q veroorzaak t door
de inrichting bedraagt niet meer dan 70 dB(A),
ge me te n op de geve l va n gel ui dgev oel i ge ge bouwe n
op een hoogte van 1,5 meter.
De gel ui ds w aarde is incl usi e f onve rs te rk te muzie k e n
excl usie f 1 0 dB (A ) toesl a g va nwe ge muziek c orrec ti e.

Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.

□ Inpandig
6. Inpandig of op direct aangrenzend terras dan wel
(buiten)terrein, of beide (aankruisen wat van
toepassing is) :

□ op direct aangrenzend terras, (buiten)terrein
□ beide

De geluidsnorm als bedoeld onder 5 geldt voor het
be bouw de ge deel te va n de i nric hti ng e n ni et v oor de
buitenruimte.

Bij he t te n ge hore bre nge n va n muziek gel ui d blij ve n
ramen en deuren gesloten, behoudens voor het
onmi ddellij k doorl ate n v an pers one n of goe de re n.

7. Toelichting (evt.) :

Datum:
Ondertekening:
Uw melding moet minimaal twee weken vóór de datum van de activiteit binnen zijn op de gemeentesecretarie
(Postbus 27, 4500 AA Oostburg, of in te scannen en te mailen naar: info@gemeentesluis.nl). Te laat ingediende
meldingen wordt niet in behandeling genomen.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar de afdeling Externe Dienstverlening, nr. 0117 -457233

