
Ondergetekende vraagt hierbij een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten aan 
op grond van artikel 30b en 30c van de Wet op de kansspelen.

1. Gegevens aanvrager

Naam ondernemer      man      vrouw

Adres  

Postcode en plaats 

Naam inrichting 

Adres inrichting 

Inschrijfnummer Bedrijfschap Horeca   

Datum afgifte drank- en horecavergunning  

2. Gegevens horecabedrijf

Welk soort horecabedrijf exploiteert u?

   Café

Serveert u in het café kleine eetwaren (snacks), bijvoorbeeld kaasplankje,    Ja      Nee 
bittergarnituur, saté, tosti, gehaktbal, kroket? 

Serveert u in het café naast kleine eetwaren ook andere    Ja (a.u.b. menukaart meesturen)   Nee
eetwaren, bijvoorbeeld plateservice, uitsmijters, 
pannenkoeken, kindermenu’s, soepen of maaltijden*? 

Bestaat de mogelijkheid tot het afhalen van kleine    Ja      Nee
snacks in uw café?  

   Restaurant (a.u.b. menukaart meesturen)

Hoe laat is uw keuken gesloten?   uur

Serveert u verschillende soorten wijn?    Ja (a.u.b. wijnkaart meesturen)   nee

Bestaat de mogelijkheid tot het afhalen van eetwaren/maaltijden?    Ja      Nee

   Gecombineerde inrichtingen

De inrichting bestaat uit  
(bijvoorbeeld café/cafetaria, restaurant/bowling). Let op: als één van de onderdelen een café en/of 
een restaurant is, vult u dan ook de bovenstaande vragen m.b.t. café en/of restaurant in.

Heeft uw inrichting twee aparte buiteningangen naar de diverse lokaliteiten?    Ja      Nee 

Heeft uw inrichting één buiteningang met in de hal twee aparte ingangen    Ja      Nee 
(deuren voorzien van dranger of veer) naar de diverse lokaliteiten?

Kan het publiek de ene lokaliteit direct via de andere lokaliteit    Ja      Nee 
bereiken, bijvoorbeeld direct van het cafégedeelte naar cafetariagedeelte 
of andersom? 

   Anders, namelijk  
(bijvoorbeeld cafetaria, lunchroom, discotheek, pizzeria, shoarmazaak, broodjeshuis, grillroom)

*)Maaltijden bestaan uit de volgende drie, niet met elkaar gemengde bestanddelen:
•	 vlees, vis, gevogelte of wild (evtl. te vervangen door andere bestanddelen in het geval van een 
 vegetarische maaltijd)
•	 groente, waaronder tenminste één warme groente
•	 aardappelen, waaronder ten minste gekookte of gebakken aardappelen, en/of rijst en/of meelspijzen
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3. Gegevens kansspelautomaten

Ingevolge artikel 3:14 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2012 worden in 
hoogdrempelige inrichtingen maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

Aantal kansspelautomaten      1      2

4. Gegevens speelautomatenexploitant

Naam exploitatiehouder  

Adres  

Postcode en plaats  

Nummer exploitatievergunning  

5. Ondertekening 

Speelautomatenexploitant

Handtekening Datum Plaats

  

Aanvrager

Handtekening Datum Plaats

  

Stuurt u dit formulier a.u.b. naar:

Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 150
7800 VB Emmen


