
Procedure feesten 

Bewonersgroepen die feesten in het huis of op een etage willen organiseren, moeten hiervoor 
toestemming vragen bij DUWO. Als aan alle voorschriften is voldaan, zal DUWO in principe toestemming 
verlenen.  

Algemene voorwaarden 
Feesten in panden van DUWO mogen op geen enkele wijze commerciële doeleinden dienen. Er mag wel 
geld voor drank worden gevraagd, mits dit aantoonbaar kostendekkend is voor de drankexploitatie. Het 
feest moet altijd een besloten karakter hebben, dus alleen de bewoners van het pand (de feestlocatie) en 
introducees van deze bewoners mogen aan het feest meedoen.  
Er moet een relatie zijn tussen de inviterende bewoner en de introducé, zoals die van studiegenoot, vriend 
en/of familie.  
Reclame maken voor een huisfeest is in strijd met het besloten karakter van het feest en is dus niet 
toegestaan. 

Als aan de volgende voorschriften is voldaan, zal DUWO in principe toestemming verlenen. 

Klein feest 

• Op een klein feest zijn er maximaal 40 personen in een huis/op een etage aanwezig. Voor een feest
tot en met 40 personen, hoef je geen toestemming aan te vragen.

Middelgroot feest 

• Op een middelgroot feest zijn vanaf 40 tot maximaal 100 bezoekers aanwezig. Voor een
middelgroot feest heb je toestemming van DUWO nodig. De aanvraag voor een middelgroot feest
ontvangt DUWO ten minste vier weken voordat het feest plaatsvindt. Het aanvraagformulier moet
volledig zijn ingevuld en ondertekend. De organisatoren van het feest zijn de bewoners van het huis of
de etage. Deze dienen een aanvraag in bij DUWO, zodat DUWO contact met hen kan opnemen over
de voorbereiding en de afwikkeling van de aangelegenheden rond het feest. Alle bewoners van het
huis of de etage zijn het er mee eens dat in het huis of etage een huisfeest wordt georganiseerd.

Groot feest 

• Een studentenfeest vanaf 100 bezoekers is een groot feest.

• Een groot feest moet je melden bij de Gemeente Delft: minimaal 4 weken van te voren via de

link: https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/evenementenvergunning
• De gemeente zal samen met politie en brandweer bekijken of de veiligheid van de bezoekers en het

voorkomen van overlast voor de omgeving redelijkerwijs gewaarborgd is. Is dat het geval, dan zal ook
DUWO toestemmen, mits er geen zwaarwegende redenen zijn om anders te besluiten. In dit laatste
geval zal DUWO dit tijdig en schriftelijk aan de bewonersgroep laten weten.

• DUWO beoordeelt de aanvraag op basis van het onderstaande, ingevulde aanvraagformulier en legt
dit ter advisering voor aan de gemeente, politie en brandweer. Indien er geen bezwaren zijn en er
geen zwaarwegende redenen zijn om anders te besluiten, zal DUWO toestemming verlenen voor het
feest. In geval het feest niet wordt toegestaan, zal DUWO dit minimaal twee weken voor aanvang van
het feest schriftelijk aan de bewonersgroep laten weten.

• Ook voor de aanleg van bijzondere voorzieningen, bijvoorbeeld een steiger tegen de gevel, extra
sanitaire voorzieningen op een terrein van DUWO, een bouwwerk ten behoeve van het feest, enz.
enz. moet vooraf bij DUWO toestemming worden gevraagd. Deze bouwwerken en/of steigers moeten
gecontroleerd worden door een gecertificeerd bedrijf. De kosten hiervoor zijn voor de organisatoren
van het feest.

• De organisatoren bieden hun volledige medewerking bij de voor- en na-inspectie door medewerkers
van DUWO ten behoeve van het feest. Tijdens de voorinspectie zullen zij de aanwijzingen van de
beheerders van DUWO opvolgen.

• Bij de na-inspectie is/zijn de desbetreffende woongroep(en) of het terrein geheel opgeruimd en
schoon.
Is de woongroep of het terrein niet schoon of opgeruimd, dan zal DUWO dit in opdracht alsnog laten
schoonmaken. De kosten worden bij de organisatoren in rekening gebracht.

• Alle schade die bij de na-inspectie wordt geconstateerd, zal worden toegeschreven als zijnde
veroorzaakt tijdens het feest. Voor deze schade zullen de contactpersonen aansprakelijk worden
gehouden. De eventueel vastgestelde schade zullen de organisatoren verhalen op de
(desbetreffende) daders en/of de bewoners. Hiermee heeft DUWO geen enkele betrokkenheid.

• De organisatoren en bewoners doen er alles aan om overlast te voorkomen.



  

Bijzondere voorwaarden 

• DUWO brengt de politie en de brandweer op de hoogte van de middelgrote en grote feesten en geeft 
de gegevens van de verantwoordelijke contactperson(en) van het feest door. 

• Indien het feest leidt tot een ernstige verstoring van de openbare orde, waaronder ook gevaarzetting 
wordt verstaan als gevolg van een te hoog aantal feestgangers, kan het feest terstond worden 
verboden door de burgemeester, dan wel door de politie.  

• Bij gerechtvaardigde klachten over (geluids)overlast kan de politie verbaliserend optreden. Ook kan 
de politie geluidsapparatuur in beslag nemen. 

• Naast de genoemde maatregelen door de politie, kan DUWO aanvullende (juridische) maatregelen 
nemen tegen huurders die zich schuldig maken aan (geluids)overlast. 

• DUWO accepteert geen enkele aansprakelijkheid. Bezoekers van het feest betreden het huis en of de 
etage op eigen risico.  

 
 
 



 

 

Aanvraag huisfeest 
 
Wie zijn organisatoren van het feest? 
 
Naam:  ............................................................................................................................................................  

Adres + kamernummer:  .................................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ...........................................................................................................................................  

 
Naam:  ............................................................................................................................................................  

Adres + kamernummer:  .................................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ...........................................................................................................................................  

 
Wanneer wordt het feest gehouden: 
 
Datum:  ...........................................................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................................................  

 
Wij hebben de procedure zorgvuldig doorgelezen:        ja / nee 
Aantal te verwachten bezoekers inclusief bewoners?  .........    personen 
Wordt er alcoholhoudende drank verkocht of weggeven?       ja / nee 
Is er live muziek (ook DJ’s vallen hier onder)         ja / nee 
 
Worden omwonenden in kennis gesteld?         ja / nee 
Zo ja, hoe: 
 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Is er toezicht aan de deur/ingang feest:          ja / nee 
Zo ja, hoe: 
 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Wordt er een bouwkundige aanpassing gedaan (nooduitgang/steigers)      ja / nee 
Zo ja, welk bedrijf doet de certificering: 
 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Voeg een plattegrond toe met de logistieke aanpassingen en faciliteiten van het feest. Geef ook alle 
(nood)in- en uitgangen aan. (Plattegrond is altijd verplicht boven de 100 bezoekers; bij een middelgroot 
feest in overleg met DUWO). 
 
De vragen zijn naar waarheid ingevuld.  
 
Niet volledig ingevulde of ondertekende formulieren nemen wij niet in behandeling.  
De toestemming is pas verleend als de organistoren een getekend exemplaar van dit aanvraag formulier 
van DUWO heeft ontvangen. Je kunt het ondergetekende formulier ook opsturen via het contactformulier 
op DUWO.nl. 
 
 
Handtekening namens de organisatie,   Handtekening namens DUWO, 
 
 ..............................................................................        ...................................................................................  
 
Naam:  ..................................................................       Naam: ........................................................................  
 
2

e
 contactpersoon:  ...............................................  

 
Datum:  .................................................................       Datum: .......................................................................  


