
Dit aanvraagformulier opsturen naar:

Gemeente Landsmeer
t.a.v. afdeling Openbare Orde en Veiligheid
Postbus 1
1120 AA  Landsmeer

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf
(als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Landsmeer)

1. Ondernemingsvorm
□ natuurlijk persoon/personen (u kunt vraag 6 overslaan)
□ rechtspersoon/personen (u kunt vraag 5 overslaan)

  Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
  Handelsnaam bedrijf:
  Adres:
  Postcode en plaats:
  Telefoonnummer:
  Mobiele telefoon:

 2. De aanvraag heeft betrekking op
□ vestiging van een nieuw bedrijf
□ overname van een bestaand bedrijf
□ uitbreiding bestaand bedrijf
□ optreden nieuwe leidinggevenden
□ wijziging ondernemingsvorm
□ wijziging / uitbreiding inrichting terras

 3. Aard van het bedrijf
  Op wat voor soort horecabedrijf heeft de aanvraag betrekking?
  Vink het desbetreffende hokje aan meerdere hokjes mogelijk (of beschrijf in uw eigen 

woorden kort het karakter van
  het horecabedrijf)□ afhaalcentrum
□ koffie- /theehuis
□ buurthuis
□ snackbar
□ (eet)café
□ anders, nl.:

□ lunchroom
□ restaurant
□ discotheek
□ coffeeshop
□ shoarmazaak

□ pension
□ pizzeria
□ hotel
□ restaurant
□ ijssalon

 4. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten waarvoor de 
     vergunning moet gelden.  

Ligging en eventuele benaming: Oppervlakte in m2
1.
2.
3.
4.

 5. Natuurlijk(e) persoon/personen
Ondernemer I
Voornamen:
Achternaam:
Adres:



Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

Ondernemer II
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

 6. Rechtspersoon/personen
Rechtspersoon A
Naam:
Vestigingsplaats

Rechtspersoon B
Naam:
Vestigingsplaats:

Namen van bestuursleden van de rechtspersoon
Bestuurslid I
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

Bestuurslid II
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

 7. Leidinggevenden (beheerders) niet zijnde ondernemers of bestuursleden 
Leidinggevende I
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

Leidinggevende II
Voornamen:
Achternaam:



Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en Plaats:

 8. Wilt u een terras exploiteren
□ nee
□ ja de groote van het terras                                                                                m2

  breedte van het terras                                                                                   m
  diepte van het terras                                                                                     m

 9. Openingstijden van het horecabedrijf
□ 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

 10. Beschikt u over een Drank en Horecaverguning
□ ja, sinds:
□ nee, maar een aanvraag is in behandeling/wordt ingediend bij de gemeente
□ nee, niet nodig

11. Bijlagen
Bijgevoegd zijn de onderstaande bescheiden
□ plattegrond van de inrichting en het eventuele terras
□ huur- of eigendomsovereenkomst van de inrichting
□ kopie legitimatiebewijs van elke exploitant
□ uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie van elke ondernemer/leidinggevende
□ een ontvangstbewijs van de brandweer ten behoeve van een melding op grond van het 

Activiteitenbesluit, dan wel, zonodig, een aanvraag om een gebruiksvergunning op grond 
van de bouwverordening

 12. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart door ondertekening, dit aanvraagformulier naar waarheid te 
hebben ingevuld. Ook verklaart ondergetekende kennis te hebben van alle opmerkingen in 
de aanvraagformulier. 
Plaats:
Datum:
Naam in blokletters:

Handtekening:

U wordt gewezen op het onderstaande:
• Wanneer verplichtte bijlagen ontbreken of het formulier onvolledig is ingevuld, kan 

uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Het formulier wordt dan aan u 
terrug gestuurd en u wordt verzocht de ontbrekende informatie toe te zenden. Pas 
als uw aanvraag volledig is, wordt deze in behandeling genomen. 


