
Toelichting
Met dit formulier vraag je een ontheffing aan om personen te vervoeren op een 
geluidswagen.
• Ontheffing aanvragen kan uiterlijk 8 weken voor datum van de optocht of het evenement
• Je stuurt een plattegrond mee. Hierop staat de route die je rijdt. Per dag vragen wij een 

aparte plattegrond. De plaats van de stalling van de wagen en opstapplaatsen geef je 
duidelijk aan

• Je stuurt een bewijs mee waarin duidelijk is aangegeven dat de  
verzekeringsmaatschappij het vervoer van personen in een geluidswagen toestaat en  
het verzekerd is

Let op: 
Wij nemen geen handgeschreven formulieren, onvolledig ingevulde formulieren en 
formulieren zonder routekaart in behandeling.

Ontheffing personenvervoer 
op geluidswagen

Naam (voorletter(s), tussenvoegsel 
en achternaam)*

Naam Carnavalsvereniging*

Straatnaam en huisnummer*

Postcode en woonplaats*

Telefoonnummer*

Jouw gegevens

* verplicht

E-mailadres*



Naam bestuurder*

Namen toezichthouders op de 
wagen*

Kenteken trekkend voertuig*

Kenteken oplegger

Gegevens ontheffing

Ondertekening

Verzending formulier
Na het digitaal invullen en ondertekenen van het formulier, verzend je het formulier, de 
plattegrond en het bewijs van de verzekeringsmaatschappij per e-mail naar:
Gemeente Oisterwijk via Gemeente@oisterwijk.nl, ter attentie van team Verkeer.
Onderwerp: Aanvraag ontheffing personenvervoer op geluidswagen + [Naam vereniging].

Naam evenement*

Datum evenement*

Startplaats en aanvangstijd route*

Eindbestemming en eindtijd route* 
Let op: 
Rijdt de wagen naar meerdere 
evenementen op 1 dag, dan moet elk 
afzonderlijk evenement hier worden 
beschreven.

Datum

Voor- en achternaam Digitale handtekening*

Bewijs verzekeringsmaatschappij

Plattegrond met hierop aangegeven de route, de stalling en opstapplaatsen. Let op: per dag een aparte plattegrond.

Bijlagen meesturen

*wordt gelijkgesteld met een pen geschreven handtekening.  
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