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Afspraken feesten 

Georganiseerd studentenfeest? 
• Binnenshuis / op privé-domein? 

• Meldt het even via studentenactiviteiten@antwerpen.be  
• Voorzie medewerkers 
• Respecteer de maximum capaciteit van de zaal 

• Op openbaar domein?  
• Evenemententoelating is verplicht (www.antwerpen.be/evenementen ) 
• Informeer buurtbewoners als er overlast (vb lawaai) kan verwacht worden 
• Voorzie medewerkers 
• Houdt u aan de voorwaarden van de evenemententoelating 

 

mailto:studentenactiviteiten@antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/evenementen


Afspraken doop(gerelateerde) 
activiteiten 

Algemene afspraken: 
• Periode: 30/09/2019 tot en met 31/10/2019 
• Alle activiteiten (ook interne activiteiten) aanvragen/melden via 

evenementenaanvraag www.antwerpen.be/evenementen  
• Altijd evenemententoelating nodig! 
• Openbare ruimte wordt na de activiteit netjes achtergelaten 
• Verbod op slachtafval, levende of dode dieren 
• Openbare dronkenschap is altijd verboden 
• Fysieke en psychische integriteit van deelnemers of andere personen mag niet 

geschaad worden 
• Minderjarigen? Geen sterke drank en breng de ouders/voogd in kennis 
• Doop- en feestcharter niet ondertekend?  Er wordt geen evenemententoelating 

gegeven 
• Ondertekende versie kan vandaag afgegeven worden, of later op GATE15 tot 

ten laatste 28 juni. 
 

http://www.antwerpen.be/evenementen


Specifieke afspraken 
doopgerelateerde activiteiten 

Concreet: Verkoop, schachtenweek, (schachten)kroegentocht, dril, ontgroening, 
doopstoet, … 

• Activiteiten in de openbare ruimte? 
• Tussen 10u en 22u 
• Geen gebruik van voedingsmiddelen 
• Geen openbare dronkenschap (zeker niet aanzetten tot) 
• Organiseer je een verkoop? Maak gebruik van het modelcontract en niet op 

de openbare ruimte 
• Dril in district Antwerpen? Enkel op de vooraf bepaalde drilplaatsen 
• Dril mag enkel in aanwezigheid van ofwel praeses, vice-praeses of 

schachtenmeester 
 

 



Afspraken doop 

• Mag van 10u tot 24u 
• Voedingswaren mogen hier wel 
• Ook hier: Na de activiteit de plek netjes achterlaten! 
• Op voorhand vragen of deelnemers allergieën hebben. Indien nodig activiteit 

aanpassen, het is verboden om deelnemers voor deze reden uit te sluiten 
• Op voorhand vragen of deelnemers contactlenzen dragen en/of een chronische 

aandoening hebben waarmee rekening gehouden moet worden 
• Doop in district Antwerpen? Enkel op de vier vooraf bepaalde doopplaatsen 

• Cruiseterminal, Sloepenweg, Konijnenwei en Spoor Oost 



  




