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Vooraankondiging evenement Harderwijk 2022 
Naam evenement:  

Dag en data evenement  dag  t/m  dag  

 
Organisator  

Postadres  

Postcode en Plaats  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  Email adres  

 
Heeft u in 2018 voor uw evenement een meerjaren vergunning ontvangen?  Ja? Dan is deze verlopen  

en zult u opnieuw een actuele volledige aanvraagprocedure moeten doorlopen. Houdt u rekening met de 
termijnen (12 weken compleet met bijlagen). 
 
Heeft u in 2019, 2020 of 2021 voor uw evenement een meerjaren vergunning ontvangen?  Ja?  

Zijn er nu al wijzigingen bekend voor 2022? zo ja welke?  

 

 
Ingeval van een meerjarige vergunning dient u ook de datum(data) van uw evenement in 2022 vóór 1 decem-
ber 2021 door te geven. Daarnaast dient u in ieder geval minimaal 12 weken voor aanvang van uw evenement 
eventuele wijzigingen door te geven. U heeft dan namelijk te maken met een nieuwe aanvraag. Het program-
ma en andere jaarlijkse gegevens geeft u uiterlijk 8 weken van te voren door. Zie de voorschriften bij uw 
meerjarige vergunning. 
 

Het evenement vindt plaats op de volgende locatie (1):  

Op dag en datum:  dag   ochtend  middag  avond 

Begin- en eindtijd:  uur  tot  uur   

Beschrijving activiteit(en):  

 
Het evenement vindt plaats op de volgende locatie (2):  

Op dag en datum:  dag   ochtend  middag  avond 

Begin- en eindtijd:  uur  tot  uur   

Beschrijving activiteit(en):  

 
Het evenement vindt plaats op de volgende locatie(s) (3):  

Op dag en datum:  dag   ochtend  middag  avond 

Begin- en eindtijd:  uur  tot  uur   

Beschrijving activiteit(en):  

 
Het evenement vindt plaats op de volgende locatie(s) (4+):  

Op dag en datum:  dag   ochtend  middag  avond 

Begin- en eindtijd:  uur  tot  uur   

Beschrijving activiteit(en):  

 
Bijzonderheden: 
 
 

 

 
ja  Ik, (naam)   verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

Op (datum):  



  H210906 

 

 

INLEVEREN VOOR 1 DECEMBER 2021 
Dit formulier opslaan en als bijlage mailen aan evenementen@harderwijk.nl  ovv Vooraankondiging evenement 2022 

mailto:evenementen@harderwijk.nl

