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Een vuurwerkevenement aanvragen/melden

pagina # van 7

Doel van het formulier
Met dit formulier kunt u een vuurwerk evenement melden of een ontbrandingstoestemming aanvragen.

Wanneer kunt u een aanvraag of melding indienen?
Het ontbranden van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (theatervuurwerk) waarbij het totale bruto gewicht
van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het Vuurwerkbesluit.
Het ontbranden van consumentenvuurwerk ten behoeve van een buitenevenement waarbij het totale bruto gewicht
van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit.
Het ontbranden van theatervuurwerk en consumentenvuurwerk ten behoeve van een buitenevenement waarbij het totale bruto gewicht
van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het gestelde in het Vuurwerlbesluit.
Met het gewicht van het te ontbranden vuurwerk wordt het gewicht van onverpakt vuurwerk bedoeld.
Let op: vuurpijlen, concussions, maroons, knalvuurwerk (bv rotjes), knalstrengen (bv Chinese rollen) en enkelschotsbuizen (single shots)
kunnen niet gemeld worden wanneer sprake is van een buitenevenement of een evenement in een tent welke buiten is opgesteld.
Indien u niet kunt voldoen aan bovenstaande dient u een ontbrandingstoestemming aan te vragen.

Toelichting bij het formulier
Dit formulier heeft maximaal 6 pagina’s
Vragen met een *-teken zijn verplicht invulvelden.
Vragen voorzien van een
hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de
te staan.
Het is mogelijk aanvullende gegevens digitaal na te sturen.
Maak hiervoor gebruik van het formulier ‘Nazenden aanvullende gegevens' in het Registratieportaal.
Dit formulier ondertekent u met uw DigiD-code. Meer informatie en hoe deze aan te vragen leest u op onze DigiD-pagina.

Voor het invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:
Overzicht van toe te passen vuurwerk(schietlijst) conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit.
Situatietekening.
U dient in het bezit te zijn van een opdrachtbevestiging.
Inloggegevens DigiD.

Vragen of contact
Bij technische problemen of verstoringen bij het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via e-mail
naar info@omwb.nl of via het telefoonnummer 06 5285 75 67.
Aanvraag
Deze aanvraag betreft een

Ontbrandingstoestemming

U heeft een opdrachtbevestiging

ja

Af te steken vuurwerk bij het evenement

theater
consumenten

Wordt er gebruik gemaakt van watervuurwerk?

Nee

Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur
voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd.
Is verlenging van de termijn noodzakelijk?

Ja

met

56

uren

Algemene informatie vuurwerkevenement
Vuurwerk ter gelegenheid van

Hullabaloo Festival 2021

De locatie van het evenement is

buiten

De opbouwlocatie is ook de afsteeklocatie

ja

De ontbranding vindt plaats door een buitenlandse organisatie

nee

Opbouw- en afsteeklocatie
Straat

Concourslaan

Huisnummer

10

Toevoeging
Plaats

Groningen

N-coördinaat

53.201383

Provincie

Groningen

O-coördinaat 6.545095

Nadere omschrijving locatie:

Opbouw en afsteken
Het vuurwerk wordt op een of meerdere dagen afgestoken

meerdere dagen (multiple events)

Algemene informatie toepasser

Naam bedrijf of instelling Master Pyrotech

Inschrijvingsnummer KvK

Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling
Aanspreektitel

Dhr.

Voorletter(s)

R.A.

Voorvoegsel(s)
Achternaam

Meester

Telefoonnr

0320261539

Telefoonnr mobiel

0654277748

Faxnr.
Website

masterpyrotech.com

E-mailadres

show@masterpyrotech.com

Adres
Postcode 8243 PN Huisnummer
Straat

Kolkweg

Plaats

LELYSTAD

64

Toevoeging

Toepassingsvergunning
Kenmerk

MB/04.040524/L

Verleend door

Provincie

Datum afgifte

11-05-2004

Verzekering
Aansprakelijkheidsverzekering bij

HVS

Aansprakelijkheidsverzekering geldig tot

23-03-2022

Polisnummer

0423/80077135

De aansprakelijkheidsverzekering is nog geldig ja

Bijlagen invoegen
Overzicht van toe te passen vuurwerk Format schietlijst

79160206_6227621_Schietlijst_2021.pdf

Overzicht certificaathouders Format overzicht certificaathouders 79160206_6227622_Certificaathouders_2021.pdf
Overzicht dagen opbouw en vuurwerkontbranding

79160206_6227623_Tijden.pdf

Situatietekening

79160206_6227624_Layout_Merged.pdf

Overige

Afhandeling van uw aanvraag
Afhandeling via ander e-mailadres
Vragen of aanvullende informatie
(max 450 tekens)

