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Aanvraagformulier Exploitatievergunning

1. KvK-nummer

2. Ondernemingsvorm
      Natuurlijke persoon / personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan)

      Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 3 overslaan)

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Aard van de onderneming:

      Eenmanszaak

      VOF

      CV

      BV

      NV

      Anders, namelijk

Handelsnaam
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Bent u tevens ondernemer of bestuurder van een elders gevestigd (horeca)bedrijf?

      Nee, ga door naar vraag 3

      Ja, vul onderstaande gegevens in

Bedrijf 1

Naam bedrijf

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaatsnaam

Telefoonnummer

Dossiernr handels-, verenigingen- of stichtingenregister KVK

Bedrijf 2

Naam bedrijf

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaatsnaam

Telefoonnummer

Dossiernr handels-, verenigingen- of stichtingenregister KVK
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 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

3. Natuurlijke persoon/personen

Ondernemer 1

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

Geeft leiding in dit horecabedrijf sinds

BSN

Ondernemer 2

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

Geeft leiding in dit horecabedrijf sinds

BSN

Ondernemer 3

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

Geeft leiding in dit horecabedrijf sinds

BSN

Aanvraagformulier Exploitatievergunning - versie 1.3 2018
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4. Rechtspersoon/ rechtspersonen

Rechtspersoon 1

Naam

Vestigingsplaats

Rechtspersoon 2

Naam

Vestigingsplaats

Rechtspersoon 3

Naam

Vestigingsplaats
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5. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/ rechtspersonen

Bestuurslid 1

 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN

Bestuurslid 2

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN

Bestuurslid 3

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN

Aanvraagformulier Exploitatievergunning - versie 1.3 2018
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6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer 

Correspondentie adres

Contactpersoon

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

E-mailadres

7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, 
terrassen en slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

Situering in de inrichting en eventuele benaming Oppervlakte in m²

      

      

      

      

      

U moet een plattegrond (schaal 1:100) van de horecalokaliteiten, terrassen en slijtlokaliteiten meesturen met 
deze vergunningsaanvraag.

8. Reden aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op

Vestiging nieuw bedrijf

Overname bestaand bedrijf

Wijziging ondernemingsvorm

Optreden van nieuwe leidinggevende

Andere omstandigheden, namelijk
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9. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en 
tijdstippen
   Maandag  van uur   tot  uur

   Dinsdag  van uur   tot  uur

   Woensdag  van uur   tot  uur

   Donderdag  van uur   tot  uur

   Vrijdag   van uur   tot  uur

   Zaterdag  van uur   tot  uur

   Zondag  van uur   tot  uur

   Wanneer u later dan 24.00 geopend wilt zijn dient u tevens een aanvraag 

   ‘Vergunning sluitingsuur’ aan te vragen

 

10. Hoe kan uw bedrijf worden gekenschetst?
Afhaalrestaurant     Automatiek    Bar-dancing

Biljartcafé       Bistro     Buurthuis 

Café       Café bar      Café restaurant 

Cafetaria       Coffeeshop     Motel

Crêperie       Croissanterie     Dansschool

Discotheek      Eetcafé     Eethuis

Hotel      Hotel, café     Hotel, café, restaurant

Hotel restaurant    Kiosk     Koffiesalon

Zalenexploitatie    Ontmoetingscentrum  Pension

Pizzeria      Poolcentrum    Pool- snookercentrum 

Restaurant      Shoarmazaak    Snackbar

Sociëteit      Wegrestaurant    IJssalon

Ondersteunende horeca*  Lunchroom    Anders, namelijk

*Wanneer het ondersteunende horeca betreft, kunt u hieronder aangeven wat de hoofdfunctie van het bedrijf is, het totale 
vloeroppervlak van het bedrijf is en welk deel daarvan voor horeca-activiteiten wordt gebruikt:

Omschrijving hoofdfunctie

Totale vloeroppervlakte (m2)

Oppervlakte horecagedeelte (m2)
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11. Terras en terrasatributen
Bent u voornemens om een terras te exploiteren?

Toelichting: exacte situering en m² (lengte x breedte) aangeven op een plattegrond met schaal 1:100.

      Ja

      Nee (U kunt de rest van vraag 11 overslaan)

Is dit terras gelegen op openbaar terrein? 

      Ja

       Omschrijving situering terras

        Lengte (m)

        Breedte (m)

        Oppervlakte(m2)

      Nee, het terras is gelegen op eigen terrein of of anders

       Bij meerdere terrassen dit omschrijven.     

        Omschrijving situering terras

        Lengte (m)

        Breedte (m)

        Oppervlakte(m2)

* Alleen zomermaanden (1 maart - 1 november) 

* Heel jaar 

Bent u voornemens toegestane terrasattributen te gebruiken? 

      Ja. namelijk:

        Terrasverwarming  

        Luifel(s)    

        Terrasschotten   

        Gevelverwarming  

        Parasols

        Overig:

        Schets / tekening van de terrasattributen toevoegen

      Nee
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12. Alcoholhoudende dranken
Bent u voornemens bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse? 

      Ja, dan moet u ook een aanvraag voor een drank- en horecavergunning 
model A voor regulier en B voor paracommercieel doen

 
       

      Nee

13. Muziek
Wilt u levende muziek binnen uw inrichting ten gehore (laten) brengen,  anders dan door middel van een 
geluidsinstallatie?

      Ja

      Nee

14. Leidinggevende
Bent u of de leidinggevende(n) van de rechtspersoon de laatste 5 jaar in aanraking geweest met politie of 
justitie

      Ja

      Nee

Zo ja, wat was de reden hiervan?
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Aldus naar waarheid ingevuld

 (dd/mm/jjjj) 

Datum Handtekening

Plaats

De ondertekenaar verklaart met ondertekening kennis te hebben genomen van de toelichting bij dit formulier en dit formulier naar 
waarheid te hebben ingevuld.

Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op hun betrouwbaarheid. De 
aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in. De aanvrager is er voorts mee bekend dat onjuiste of onvolledige 
gegevens en bescheiden kunnen leiden tot een weigering of intrekking van de gevraagde danwel verleende vergunning. Het is 
de aanvrager bekend dat elke wijziging in de bedrijfsvoering per direct en schriftelijk moet worden gemeld aan de gemeente. Een 
vergunning is niet overdraagbaar. Het is verboden om zonder rechtsgeldige drank- en horecavergunning een horecabedrijf met alcohol 
te exploiteren. Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet bij de aanvraag 
worden overgelegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges 
verschuldigd.
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