Dossier te overhandigen in het kader van de opnames
1. Een intentiebrief;
2. De volledige gegevens van de aanvrager van de toelating met inbegrip van een telefoonnummer waarop hij tijdens de opnames op ieder moment
bereikbaar is;
3. Een synopsis met, in voorkomend geval, de vermelding dat er misdaadscènes, ongevallenscènes, scènes met vuurwapens, met speciale effecten
(water, regen, sneeuw, pyrotechniek, etc.), met stunts, met specifieke uniformen of scènes waarin dieren meespelen worden gedraaid;
4. Een nauwkeurig ingevulde fiche met vermelding van de data, de plaatsen (binnen en buiten), de draaiuren, etc.;
5. Een schatting van het maximaal aantal personen (acteurs, technici, etc.) die op om het even welk moment aanwezig zullen zijn op de
opnameplaat(sen);
6. Het maximaal aantal en de beschrijving van de voor de opnames ingezette voertuigen (personenwagens, vrachtwagens, opleggers, trekkers,
aanhangwagens, etc.);
7. Een beschrijving van de voor de opnames gebruikte uitrusting en infrastructuur (generatoren, liften, stellingen, verlichting, podia, etc.);
8. Een nauwkeurige oplijsting van de data, plaatsen en uren waarop de openbare ruimte eventueel wordt bezet voor het monteren en demonteren van
de uitrusting en infrastructuur;
9. Een beschrijving van de eventuele impact op het parkeren daar de urgentievoertuigen te allen tijde toegang moeten hebben tot de betrokken
plaatsen;
10. Een verzekeringsattest met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid en, in voorkomend geval, beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager van
de toelating waaruit blijkt dat die verzekering hem dekt tegen de geldelijke gevolgen van de verantwoordelijkheid die hij zou kunnen dragen als gevolg
van lichamelijke, materiële of immateriële schade aan derden en aan de gebruikte openbare ruimte in het kader van de opnames. Een kopie van de
algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis moet eveneens worden overgemaakt;
11. Een brief waarin wordt afgezien van het aansprakelijk stellen van de gemeente Sint-Gillis voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de
opnames;
12. Een nauwkeurige opmetingsstaat van de locaties en van het betrokken materiaal.
13. Indien behorende tot de opnames (vuurwerk, wapengebruik, pyrotechnische effecten, ontploffingen, etc.): een veiligheidsplan, evenals een verslag
van de Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
14. Bij buitenopnames een tweetalig informatieproject gericht aan de betrokken buurtbewoners, handelaars en verenigingen.
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Opnames Fiche
1. Algemene gegevens

Gegevens van de opnames
-

Naam

-

Synopsis

-

Datum

-

Uur

-

Plaats

Gegevens van de organisateur
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-

Firma

-

Naam

-

Functie

-

Email

-

Nummer gsm

2. Personen die op om het even welk moment aanwezig zijn

Aantal

Beschrijving

Aantal

Beschrijving

Aantal

Beschrijving

Het maximaal aantal + functie
van de personen die op om het
even welk moment aanwezig
zijn voor de opnames.

Het maximaal aantal en de
beschrijving van de voor de
opnames ingezette voertuigen.

Een beschrijving van de voor de
opnames gebruikte uitrusting
en infrastructuur.

3

3. Nauwkeurig ingevulde fiche

Datum

4

uur

Plaats (binnen en buiten)

infrastructuur, voertuig of
gebruikte uitrusting

4. Parkeren en impact op het openbaar ruimte
a. Parkeren van de voertuigen

Datum

b. eventuele impact op het parkeren
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Uur

Adres

Van n°… tot n° …

Verklaring

Ik ondergetekende, Mevrouw/Mijnheer ……………………………………………………………....................
Gezagvoerder van het genootschap ……………………………………………………..wiens hoofdzetel gelegen is te ………………………………………………….
(N° TVA :………………………………….),

Verklaard dat in het kader van de opnames van de film «……………………………………………………………», de aansprakelijkheid op te nemen van alle schade die
zouden kunnen veroorzaakt zijn tijdens de opnames van ………./………./………. tot ………./………./..........
Bovendien zien we ook volledig af de gemeente Sint-Gillis als aansprakelijk te stellen in geval van ongelukken en/of eventuele schade van het
opnamemateriaal en de schade aan de gemeentelijke eigendommen of schade in de openbare ruimte.

Opgestelt te :

Datum :

Ondertekend : (een electronishe handtekening bijvoegeng of/een mannuele handtekening en het bladzijde scannen).
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Documenten in bijlage het toevoegen

-

Een intentiebrief;

-

Een verzekeringsattest met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid en, in voorkomend geval, beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager van
de toelating waaruit blijkt dat die verzekering hem dekt tegen de geldelijke gevolgen van de verantwoordelijkheid die hij zou kunnen dragen als gevolg
van lichamelijke, materiële of immateriële schade aan derden en aan de gebruikte openbare ruimte in het kader van de opnames. Een kopie van de
algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis moet eveneens worden overgemaakt;

-

Een nauwkeurige opmetingsstaat van de locaties en van het betrokken materiaal.

-

Indien behorende tot de opnames (vuurwerk, wapengebruik, pyrotechnische effecten, ontploffingen, etc.): een veiligheidsplan, evenals een verslag
van de Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-
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Bij buitenopnames een tweetalig informatieproject gericht aan de betrokken buurtbewoners, handelaars en verenigingen.
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