
 
 
 
Aanvraagformulier aanwezigheid speelautomaten in een horecabedrijf 
 
De vergunningaanvrager: 
Voornamen  
Achternaam  
Geboortedatum  
Geboorteplaats, land  
Woonadres  
Postcode, woonplaats  
Telefoonnummer  
   
 
Exploitant van het horecabedrijf: 
Naam horecabedrijf  
Vestigingsadres  
Postcode, vestigingsplaats  
Telefoonnummer  
 
vraagt een aanwezigheidsvergunning aan om op het bovengenoemde 
vestigingsadres kansspelautomaten aanwezig te hebben, zoals bedoeld in 
artikel 30b van de Wet op de Kansspelen. Voor het aanwezig hebben van een 
behendigheidsautomaat hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig.  
 
Op grond van artikel 2:40 Algemene Plaatselijke Verordening Landsmeer zijn in 
hoogdrempelige inrichtingen drie speelautomaten toegestaan, waarvan twee 
kansspelautomaten. In laagdrempelige inrichtingen zijn drie speelautomaten 
toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn 
toegestaan.  
 
Het betreft: 
 kansspelautomaten 
 behendigheidsautomaten 
 
 
De lokaliteit waar de speelautomaten staan is: 
□ Laagdrempelig □ Hoogdrempelig 
 
Exploitant van de speelautomaten: 
Naam  
Correspondentieadres  
Postcode, plaatsnaam  
Nummer exploitatievergunning   
 
Bijlage 

• Een fotokopie van het paspoort van de vergunningaanvrager 
 
Datum en ondertekening vergunningaanvrager 

    
  ZOZ 
 

Datum: Handtekening 
  



 
Definities 
• Behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan het spelresultaat 

uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en 
het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden 
beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het 
gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de 
spelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt; 

• Kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is; 
• Hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 

de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat 
artikellid wordt uitgeoefend: 
- waar het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere 

activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden 
toegekend en 

- waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar 
en ouder. 

• Laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 
de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat 
artikellid wordt uitgeoefend, die geen hoogdrempelige inrichting is, of een 
inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en waarvan de ondernemer 
inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca. 

 


