Aanvraag

Ontheffing foto- of filmopnamen
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• Vraag de ontheffing uiterlijk 8 weken voor de eerste opnamedag
aan.
• Gaat het om grootschalige en/of meerdaagse opnamen? Of om
locaties met weinig parkeerruimte? Neem dan eerst contact op
via telefoonnummer 14 023.
• Lees vooraf de algemene regels die gelden voor foto- of
filmopnamen in Zandvoort 
• Let op: Is er toestemming nodig van politie voor het gebruik van
nepwapens of het dragen van politiekleding? Vraag dit ook alvast
aan.
• Vraag zelf ook eventuele parkeerkaarten aan zoals een dag- of
weekkaart. Daar zijn kosten aan verbonden.
• Informatieborden plaatsen en/of wegafsluiting regelt u zelf.
Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op
www.zandvoort.nl/inwoner/ontheffing-foto-filmopnamen.
1 Gegevens aanvrager
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres/postbus
Postcode
Plaats
Inschrijfnummer KvK
(Bij particuliere aanvrager) BSN
Telefoonnummer
E-mail

0119
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2 Gegevens opname
Data opnamen
Titel/doel opnamen

Opdrachtgever

Grootte crew (incl. cast)
Aantal camera’s
Catering:

Naam

		

Soort catering

		

Locatie

Wordt er gebruik gemaakt van drones?		

Nee

Ja. (Inzet van drones is zeer beperkt i.v.m. regelgeving.)

Contactpersoon tijdens de opnamen:
		

Naam

		

Telefoonnummer

3 Datum, tijdstip en locatie opname
Stuur een duidelijke overzichtstekening (schaal 1:100) mee voor elke locatie. Met in de tekening alle objecten
(aggregaat, decor, licht etc.), parkeerplaatsen en eventuele afzettingen met omleidingen. Zijn er per scène
wijzigingen die meer impact hebben op de omgeving? Maak dan meerdere tekeningen.
Let op: Gaat het om bijzondere opnamen zoals: geweld- of stuntscènes, opnamen met special effects en/of vuur
werk, scenes met uniformen, officiële voer- en vaartuigen of wapens (ook dummy’s) zet dit dan duidelijk bij de
omschrijving.
• Locatie 1

Datum

		

Start opbouw				

Einde opbouw

		

Start opname 				

Einde opname

		

Gebruik objecten
(statief, licht, aggregaat, decor, etc.)

		

Omschrijving opname(n)
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• Locatie 2

Datum

		

Start opbouw				

Einde opbouw

		

Start opname				

Einde opname

		

Gebruik objecten
(statief, licht, aggregaat, decor, etc.)

		

Omschrijving opname(n)

• Locatie 3

Datum

		

Start opbouw				

Einde opbouw

		

Start opname 				

Einde opname

		

Gebruik objecten
(statief, licht, aggregaat, decor, etc.)

		

Omschrijving opname(n)

• Locatie 4

Datum

		

Start opbouw				

Einde opbouw

		

Start opname				

Einde opname

		

Gebruik objecten
(statief, licht, aggregaat, decor, etc.)

		

Omschrijving opname(n)

Meer locaties? Stuur een draaiboek mee met alle gegevens. (zie vraag 6)
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4 Parkeerplaatsen
Op veel locaties is ook een parkeerontheffing nodig. Maak voor een ontheffing een afspraak bij de centrale balie
van het Gemeentehuis, Swaluëstraat 2 in Zandvoort. Een afspraak maken kan telefonisch tussen 8.30 en 12.30
uur via 14023 of aan de receptie in de centrale hal. U krijgt de parkeerontheffing(en) direct mee.
Voor vrachtwagens langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter is een aparte parkeerontheffing nodig om te
mogen parkeren op gewone parkeerplaatsen. Dat kan via dit formulier.
Parkeert er een vrachtwagen
langer dan 6 meter en/of
hoger dan 2,4 meter op locatie?		
		

Locatie

		

Datum

		

Locatie

		

Datum

		

Locatie

		

Datum

		

Locatie

		

Nee

Ja, vul onderstaande vragen in.

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Datum

Van

Tot

Datum

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Andere voertuigen/obstakels:
• Locatie 1
		

Aantal parkeerplaatsen

		

Te parkeren voertuigen

• Locatie 2

Datum

		

Aantal parkeerplaatsen

		

Te parkeren voertuigen

• Locatie 3

Datum

		

Aantal parkeerplaatsen

		

Te parkeren voertuigen

• Locatie 4

Datum

		

Aantal parkeerplaatsen

		

Te parkeren voertuigen
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5 Afzettingen wegen/omleidingen
Geef de verkeerssituatie per locatie duidelijk aan op de overzichtstekening. U regelt zelf het plaatsen van borden
en eventuele hekken. Ook informeert u op tijd inwoners en andere betrokkenen in de omgeving.
• Locatie 1

Datum

		

Af te zetten wegen

		

Omleidingsroute

• Locatie 2

Datum

		

Af te zetten wegen

		

Omleidingsroute

• Locatie 3

Datum

		

Af te zetten wegen

		

Omleidingsroute

• Locatie 4

Datum

		

Af te zetten wegen

		

Omleidingsroute

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

Van

Tot

6 Wat stuur ik mee?
Let op: Stuur dit formulier inclusief alle bijlagen minimaal 8 weken voor aanvang van de opname in.
Lukt dit niet? Dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.
Overzichtstekening(en) schaal 1:100: inclusief alle objecten zoals
decorstukken, aggregaten of licht, de parkeerplaatsen en eventuele
afzettingen en wegomleidingen
Ja
Nee
Een aanvullend draaiboek met daarin locatie(s), data, tijden (opname,
op- en afbouw) en objecten
Ja
Nee
Toestemming politie voor wapens (ook dummy’s), uniformen en/of
officiële voertuigen
Ja
Nee
Toestemming provincie voor vuurwerk
Ja
Nee
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Let op: Zijn alle vragen beantwoord? Zijn de overzichtskaartjes
compleet?
Alleen complete aanvragen inclusief bijlagen worden in
behandeling genomen.

7 Ondertekening
Ik verklaar alle gegevens correct te hebben ingevuld.
Naam
Plaats
Datum

Handtekening
Dit ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde
documenten opsturen naar:
info@zandvoort.nl
of
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
De persoonsgegevens op dit formulier
gebruiken wij alleen voor het verlenen van de ontheffing.

BEWAAR

PRINT

VERZEND
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