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AANVRAAG ONTHEFFING RECREATIEF OVERNACHTEN (KAMPEREN) 
Ondergetekende vraagt een ontheffing aan als bedoeld in artikel 4.18 Algemene Plaatselijke Verordening van Zeist. 
 

Gegevens aanvrager 

Geslacht:          man          vrouw 
 
Voorletters en achternaam:   ______________________________________________________ 
 
Adres:     ______________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:  ______________________________________________________ 
 
Organisatie (wanneer van toepassing): ______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer (overdag):  ______________________________________________________ 
 
E-mail:     ______________________________________________________ 
 
Aard, omvang en doel van de activiteit 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Periodes 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Adres en omschrijving locatie (ook plattegrond indienen) 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Soort en aantal kampeermiddelen 

 

 tentjes (bijvoorbeeld shelters): aantal: _______________________________________________ 

     aantal personen per tent: _________________________________   

     afmetingen (lxbxh): ______________________________________     

 

 grote tenten (bijv. groepstent): aantal: _______________________________________________ 

     aantal personen die in de tent kunnen: ______________________ 

     afmetingen (lxbxh): ______________________________________        

 

 overig:    namelijk: _________________________________________ 

     afmetingen (lxbxh): ______________________________________ 

 

Gegevens voorzieningen 

 

Welke brandvoorzieningen zijn aanwezig: ____________________________________________________ 
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Drinkwater wordt verkregen via:     Aansluiting op het terrein 
 
        Eigen aansluiting 
 

Welke sanitaire voorzieningen zijn aanwezig? 

 

   Toiletten aangesloten op riool, aantal: ________________________________________________ 

   Chemische toiletten, aantal:   ________________________________________________ 

   Douche aangesloten op riool, aantal: ________________________________________________ 

  Douche met afvoer op terrein, aantal: ________________________________________________ 

 
Bijlagen 

 

Plattegrond met daarop vermeld de locatie van:     de kampeermiddelen 

          de brandblusmiddelen 

          sanitaire voorzieningen 

          EHBO voorzieningen 

 
Nadere toelichting: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Ondertekening 

 

Datum:    ___________________________________________________ 

 

Handtekening:   ___________________________________________________ 

Toelichting voor de aanvrager 

 De aanvraag moet compleet minimaal 4 weken voor de datum van de ontheffing worden ingediend 

 De aanvraag moet worden verzonden naar het volgende adres: 

Gemeente Zeist, Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM Zeist 

 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail 

naar zeist@zeist.nl 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is volgens de legesverordening leges verschuldigd. U 

ontvangt een acceptgiro achteraf. 

 
Melding BGBOP 
 
Is het een activiteit waarbij er in de tent: 

 nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen of 

 verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of 

 verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of 

 verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk ( 
 
gebruik dan het meldingsformulier BGBOP (pdf, 246 kB) en mail dit 4 weken van te voren naar info@vru.nl 

mailto:zeist@zeist.nl
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Formulieren/Vergunningen/APV/Meldingsformulier_Brandveilig_gebruik_en_basishulpverlening_overige_plaatsen__Bgbob_.pdf
mailto:info@vru.nl?subject=meldingsformulier%20BGBOP

