
Meldingsformulier evenementen
Beurs van Berlage is er, net als u, alles aan gelegen uw evenement tot een groot succes te maken, ook op het gebied 
van veiligheid. Om inzicht te kunnen krijgen in de aard van uw evenement en in welke maatregelen genomen worden of 
genomen dienen te worden, voor een goed, veilig en ordelijk verloop, vragen wij u een beeld te schetsen van de aard van 
het evenement, uw gasten of bezoekers en betrokken derden. Op basis hiervan kunnen wij, indien nodig, aanvullende 
maatregelen nemen of aan u voorstellen. 

Wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite. Samen met u rekenen wij op een succesvol evenement.

Contactgegevens aanvrager

Betrokken partijen
Zijn andere partijen anders dan de Beurs van Berlage en haar preferred partners betrokken bij de organisatie of 
uitvoering van dit evenement (organisatiebureaus, beveiligingsbedrijf, entertainment)?
 Ja
 Nee

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

KvK nummer



Naam organisatie

Aard betrokkenheid

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

KvK nummer

Naam organisatie

Aard betrokkenheid

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

KvK nummer

Naam organisatie

Aard betrokkenheid

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

KvK nummer

Naam organisatie

Aard betrokkenheid

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

KvK nummer



Evenement

Datum van het evenement

Omschrijf de aard van het evenement

Hoeveel gasten/bezoekers verwacht u?

Wat is het profiel van de gasten/bezoekers?

Wat is de gemiddelde leeftijd?

Wat is de man/vrouw verhouding?

Welke nationaliteit(en) zijn aanwezig?

Is het een zakelijke of privé bijeenkomst?

Is er een gemeenschappelijk profiel?

Hoe verkrijgt met toegang?         Vrij entree           Op uitnodiging          Op vertoon entreebewijs 
        Tegen betaling bij entree Anders: 

Zijn de NAW gegevens van uw gasten/
bezoekers van tevoren bekend?

        Ja   
        Nee

Is er (mogelijk) sprake van een verhoogd risicoprofiel bij de gasten/ bezoekers? (denk aan animositeit onderling, drugs of 
overmatig drankgebruik, een gezelschap of evenement dat demonstraties of andere acties zou kunnen oproepen)

       Ja          Nee

Toelichting:

Op basis van uw informatie zal Beurs van Berlage haar draaiboek bepalen en o.a. beveiligingsmedewerkers inroosteren. 
Indien sprake is van een verhoogd risicoprofiel, geef hieronder de door u genomen maatregelen om dit risico te beheersen 
aan (of voeg risicoanalyse en veiligheidsplan bij).



Toelichting:

Akkoordverklaring

U verklaart kennis te hebben genomen van de huisregels van de Beurs van Berlage en het nodige te doen om ervoor te 
zorgen dat uw gasten/ bezoekers zich aan deze huisregels zullen conformeren (de huisregels zijn op verschillende plaatsen 
in het pand opgehangen en ook via de website te bekijken).

Omdat Beurs van Berlage in het z.g. 1012 gebied ligt en de gemeente Amsterdam als een van haar aandeelhouders heeft, 
hanteert de Beurs van Berlage een integriteitsclausule ter voorkoming van criminogene activiteiten. Met het ondertekenen 
van dit formuleren verklaart u zich aan deze clausule te conformeren en dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening
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