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Aanvraagformulier ontheffing Coronawet

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer hierover leest u op www.almere.nl/privacystatement.

Over dit formulier
U kunt het ingevulde formulier mailen naar: info@almere.nl ovv Ontheffing Coronawet.

1. Persoonlijke gegevens
(Bedrijfs)naam aanvrager/organisator

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer E-mailadres

Naam contactpersoon

Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

  Nee   Ja, vermeld KvK-nummer: 

2. Voor welke maatregel(en) wordt ontheffing gevraagd?
 Ontheffing regels groepsvorming

 Ontheffing regels openstelling van publieke plaatsen

 Ontheffing regels evenementen

3. Geef een korte beschrijving van de situatie waarvoor een ontheffing wordt gevraagd
a. Wanneer vindt de activiteit plaats?

b. Wat is het adres van de locatie?

c. Wat voor soort locatie (bijvoorbeeld café, theater, thuisomgeving of in de openlucht)?

d. Betreft het een binnen- of buitenlocatie?

e. Wat is de tijdstip/duur?

f.  Geef een beschrijving van de activiteit (Wat is het idee en hoe verloopt de activiteit. Bijvoorbeeld is er sprake van doorloop 
of zitplaatsen)

 = aangeven wat van toepassing is.  * : doorhalen wat niet van toepassing is.
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4.  Motivatie
De burgemeester verleent alleen een ontheffing als er sprake is van individuele zeer bijzondere 

situaties. Motiveer waarom er in uw geval sprake is van een bijzondere situatie en waarom er een 

ontheffing zou moeten worden verleend. 

5.  Is het mogelijk om altijd op voorgenoemde plaats een veilige afstand te bewaren? (minimaal 
anderhalve meter afstand tussen personen)

  Ja   Nee 

6.  Maatregelen
Welke maatregelen worden genomen om de veilige afstand te kunnen waarborgen en welke andere 

maatregelen worden genomen om het risico op besmettingen te minimaliseren? (Bijvoorbeeld 

looproutes, hygiënemaatregelen, max aantal bezoekers). 

7.  Op hoeveel personen heeft de te verlenen ontheffing betrekking?
Totaal aantal bezoekers  Totaal aantal bezoekers
(doorlopend):  (gelijktijdig aanwezig):

 

8.  Wat is de leeftijdscategorie van de bezoekers/deelnemers/aanwezigen?

0 tot en met 12 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 jaar en ouder

  

Let op:
1. Het verkrijgen van een ontheffing ontslaat de aanvrager niet van de verplichting om aan alle 

andere van toepassing zijnde wet en regelgeving te voldoen. Wanneer u bijvoorbeeld een onthef-

fing heeft ontvangen voor een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.

 Dat kan via www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/

vergunningen/evenementenvergunning.

2. U kunt geen aanvraag indienen voor een categorie activiteiten of voor een reeks activiteiten.
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