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

Voor het exploiteren van een openbare inrichting heeft u een vergunning nodig.
Deze aanvraag sturen naar:
Gemeente Oss
Balie BML
Postbus 5

5340 BA OSS

1

Gegevens aanvrager
De heer
Mevrouw

Voornaam/ - namen (voluit)
Achternaam

Adres:
Postcode en woonplaats

Burgerservicenummer:
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnum mer:

E-mailadres:

De aanvraag heeft betrekking op:
Vestig¡ng nieuw bedrijf
Wijzigi ng ondernemingsvorm

Overname bestaand bedrijf
Wijziging van de inrichting
Anders, namelijk
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Gegevens inrichting

2.L

Locatie
Naam inrichting:

-

Straatnaam en nummer:
Postcode en plaats:

Telefoonnummer

2.1.2 Bent

u van plan te gaan verbouwen?
Ja, controleer op de website van het ministerie van VROM of u een

omgevrngsvergunnrng nodig heeft (www.omgevingsloket. nl).
Nee

2.I.3

Op welke verdieping is het bedrijf gevestigd en

Kelder
... m2
Begane grond
... m2
1e verdieping
... m2
2e verdieping
... m2
anders, nl .............

wat is de oppervlakte

... m2

U moet een situatietekening van de inrichting meesturen met daarop de afmetingen

2.2

Bedrijfsomschrijving

Bedrijfsnaam

Omschrijving van het soort horecabedrijf:
Wat is de publieksdoelgroep ?

.....

......

Is uw bedrijf voornamelijk een dag-, avond- of een nachtzaak

?

Wat is het maximaal aantal bezoekers dat u op piekuren in uw inrichting verwacht
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2.3 Openings- en sluitingstijden

van

uur
uur
uur
uur
uur
uur

van

uur

Maandag:

van

Dinsdag

van

Woensdag:
Donderdag:

van
van

Vrijdag

van

Zaterdag:
Zondag:

tot

uur

tot

uur

tot

uur

tot

uur

tot

uur

tot

uur

tot

uur

2.4 Exploitatie

2.4.t. Bent u van plan om:

a.

Alcoholhoudende drank te verkopen. U moet een Drank- en Horecawetvergunning
aanvragen.

b.
c.
d.

2.5

Versnaperingen en/of snacks te verkopen
Maaltijden te verkopen

?

?

Anders, namelijk

Welke vormen van amusement of ontspanning worden de bezoekers
geboden:
Mechanische muziek
Levende muziek, hoeveel keer per jaar

.,

Gelegenheid tot dansen

Speelautomaten
Kansspelautomaat (aantal)
Behendigheidsautomaat (aantal)
U moet tevens een aanwezigheidsvergunning aanvragen als u kansspelautomaten

wilt plaatsen, dit kan alleen als de inrichting kan worden aangemerkt

als

een

hoogdrempelige inrichting (Wet op de Kansspelen/Speelautomaten besluit 2000) en
indien u beschikt over een geldende drank- en horecawetvergunning.
Anders, namelijk

Terras
2.6.L Heeft u een
2.6

terras?

Ja/nee

Bij nee ga verder naar vraag 3.

Het terras is gelegen op:
Gemeentegrond
Eigen of gepacht/gehuurd terrein

Als u het terrein pacht of huurt dan moet u een bewijs van toestemming van de eigenaar
meesturen. Ook willen we graag een situatietekening waarop u de maten van het terras
aangeeft. Eventueel foto's van het terrasmeubilair en afscheidingen bijvoegen.
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2.6.2 Is er sprake van

een overdekt terras

2.6.3 Is er sprake van

een verwarmd terras

Oss

jalnee

?

?

ja/nee

Onderneming/ leidinggevenden

3

Ondernemingsvorm

:

Natuurlijk persoon
Rechtspersoon, namelijk

Vestigingsadres:
Postcode en plaats:

Dossiernummer Kamer van Koophandel
Aantal leidinggevenden

Aanvullende documenten

4

Bij deze aanvraag moet u de volgende aanvullende documenten voegen:
Plattegrond van het bedrijf (schaal 1: 100), inclusief aanduiding van de functie van
de ruimte, de afmetingen en de oppervlakten.
Situatietekening en fotomateriaal terras (indien van toepassing)
Bewijs van toestemming van terras op grondgebied van eigenaar (indien van
toepassing)
Vragenformulier BIBOB (model 1 of 2 of 3 of 4 of een combinatie)
Bijlagen BIBOB vragenformulier
Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs exploitant

Ondertekening
1. Het niet naarwaarheid invullen van ditformulier kan tot gevolg hebben dat ergeen vergunning
wordt verleend of dat de werkelijk voorgenomen activiteit(en) niet door de verleende
vergunning worden gedekt.

2.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot intrekking van de vergunning.

laats:

Datum:
Handtekening

N.B. Alleen volledig ingevulde aanvragen inclusief aanvullende documenten worden in behandeling genomen.
Een onvolledige aanvraag geeft vertraging ¡n de behandelÌng van de aanvraag.
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