Aanvraag circussen of
andere niet-permanente
amusementsbedrijven al
dan niet met dieren
gemeentebestuur Berlare
dienst citymarketing

Ontvangstdatum:
………………………………
Dossiernummer: ……………………………….
CBS: ………………………………………………..
Factuur: …………………………………………..

Uw aanvraag moet minstens 2 maanden voor datum van uw komst, volledig ingevuld,
worden terugbezorgd aan de dienst citymarketing. Dit document houdt geen goedkeuring in,
u wordt later op de hoogte gebracht van de beslissing van burgemeester en schepenen.
Definitie niet-permanente amusementsbedrijven:
Theatercircus of straattheater, artistieke stuntshow, rondreizende voorstellingen.

Contactgegevens van de uitbater en aanvrager (+ 18)
Naam en aard van uw amusementsbedrijf: ………………………………………………………………………………
Algemeen verantwoordelijke: ………………………………………………………………………………………………….
BTW- nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………
postcode: ………………………………….. gemeente: …………………………………………………..
Tel: …………………………………………………………….. GSM: …………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………… geboorteplaats: ……………………………………………

Algemene informatie
Plein of straat: ……………………………………………………………………………………………………
straat: ……………………………………….. huisnummer: ……………………………………………….
postcode: …………………………………… gemeente: …………………………………………………..
Totaal ingenomen oppervlakte: (lengte x breedte)…………………………………………………………………….
Doelgroep: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Opbouw: datum: …………./……………./20…………… Van …………………… uur tot ……………………. uur
Afbouw/opkuis: datum: ………../………../20……….. Van …………………... uur tot ……………………. uur

Let op!

-De afbouw dient te gebeuren maximum 48 uur na de laatste voorstelling
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Aard van de activiteit:
uitnodiging:

:
Voor iedereen

toegankelijk:

op

Wenst u tegen betaling:
Een aansluiting voor water:
Een aansluiting voor elektriciteit:

ja:

neen:

ja:

neen:

Zo ja, gewenste vermogen: …………………………………………………………………………………………………….

Publiciteitsvoering
Is er publiciteitsvoering voorzien:

ja:

neen:

Is er publiciteitsvoering met geluid voorzien:
ja:

neen:

Bij te voegen documenten
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Een afschrift van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen
Een kopie van uw identiteitskaart.
Een speellijst (datum en uren van de geplande voorstellingen in de gemeente).
Tourneeschema.
Een bewijs van het afsluiten van een geldige brandverzekering.
Een bewijs van het afsluiten van een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
objectieve aansprakelijkheid.
7) Een gunstig keuringsattest voor elektriciteit dat maximum één jaar oud is op het moment
van de voorstelling.
8) Inplantingsplan met vermelding van het aantal m2 in gebruik te nemen domein en een
duidelijke aanduiding waar tenten, podium, catering, toiletwagen, omheiningen en
dergelijke komen te staan en hoe deze worden bevestigd of verankerd.
9) Indien op privaat domein: toelating van de eigenaar.
Indien dieren meereizen moeten bij toepassing van de omzendbrief van de federale
overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu betreffende het
houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen bij de aanvraag volgende
documenten worden gevoegd:
1)
2)
3)
4)

Een
Een
Een
Een

inventaris van alle diersoorten die gehouden worden.
kopie van een contract met een erkend dierenarts.
kopie van het meldingsformulier voor de dieren die niet voorkomen op de lijst A
technische beschrijving van de verblijven van de dieren.
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Let op!

-Betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen,
worden geen wilde, niet-gedomesticeerde dieren toegelaten die voorkomen op lijst B van
het KB van 2/09/2005.
-Voor de veiligheidskeuring is het verplicht om contact op te nemen met de brandweer,
hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde  052 21 76 77.

Let op!

-Op het grondgebied van de gemeente Berlare moeten ook alle circussen en
amusementsbedrijven op privaat domein schriftelijk aangevraagd worden aan het college
van burgemeester en schepenen.
-De artikelen uit het gemeentelijk circusreglement inzake publiciteitsvoering (art.14),
veiligheid (art.17 en 18), dierenwelzijn (art.19 en 20), verzekering (art. 24) en
geluidshinder (art.26) gelden ook voor circussen en evenementen die plaatsvinden op
privaat domein.

Tip!

-Lees het volledige reglement: www.berlare.be/ belastingen-retributies/circussen
-Een plan van het beukenplein waar circussen op openbaar domein kunnen toegelaten
worden vind u hier (link naar plan zone circussen)
-Meer info: www.circuscentrum.be

Waarborg
Er is een waarborg verschuldigd van 500,00 euro. De betaling van deze waarborg moet minstens
10 dagen vooraf gebeuren op het gemeentehuis of door overschrijving op het rekeningnummer
BE64 0910 0026 4252 en met vermelding van de reden van betaling. Bij niet-betaling of
onvolledige betaling van het vastgestelde bedrag vervalt van ambtswege de toelating en wordt
elke toegang tot het terrein ontzegd. Indien de betaling niet gebeurd is uiterlijk 5 dagen voor het
circus of het evenement, vervalt de toelating van ambtswege definitief.
De waarborg wordt vrijgegeven na controle van het terrein. In geval van beschadigingen aan het
openbaar domein wordt de waarborg ingehouden op het moment dat de schade volledig is
vergoed. Bij vrijgave van de waarborg kunnen achterstallige betalingen in rekening worden
gebracht.

Opmerkingen
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Meer info?
Dienst citymarketing
Contactpersoon: Marleen Lambrecht
 Donklaan 123, 9290 Berlare
 052 43 25 60
 citymarketing@berlare.be

Handtekening aanvrager:
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