Oss

GTTvTEENTE

BENODIGDE GEGEVENS INRICHTINGSEISEN HORECA BEDRIJF (behorende

bij aanvraag

Drank en Horecawet)
a. Naam en voornamen exploitant:
b. Straatnaam, huisnummer van de inrichting
c. Postcode, woonplaats:
1. Hoe groot is de vloeroppervlakte (per horeca lokaal aangeven, minimaal

t

horeca lokaal van ten

minste 35 m2)
I'tlz
M2
M2
M2

2. Wat is de hoogte van de lokaliteit (vanaf de vloer gemeten, per horeca lokaal, minimaal 2,40 m)
M
M
M
M

3. Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed
werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste 3,8 x10
m-3 m3 /s per m2 vloeroppervlakte

nJa

nNee

4. Is er een voorziening voor elektriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden
besch i kt?

nJa

nNee

5. Is er een voorziening voor drinkwater aanwezig (voor consumptie en hygiëne geschikt)

üJa

?

nNee

6. Is er een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken aanwezig die ook door bezoekers kan
worden gebruikt.

nJa

nNee
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7. Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit twee volledig van elkaar
gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?

nla

ENee

a. Is elke toiletgelegenheid goed afsluitbaar?

tr

Ja

fl Nee

b. Heeft elke toiletgelegenheid een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend,
deugdelijk drinkwater te kunnen wassen?

trJa

trNee

c. Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?

trJa

ENee

d. Is er sprake van een voorportaal/gang tussen de toiletruimten en de horecalokalen

tr

Ja

fl

?

Nee

Wat de mechanische ventilatie betreft moet u aangeven, waar deze zich bevindt en wat het vermogen
van deze installatie is. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat dit een goed werkende installatie moet zijn

Bij het slecht of niet functioneren van de mechanische installatie zal de vergunning onmiddellijk
worden ingetrokken. Zo mogelijk gegevens van de apparatuur bijvoegen.
Tevens moet u een actuele tekening overleggen van de horeca-inrichting waarop de maatvoering is
aangegeven.

(Plaatsnaam)

(Datum)

Toesturen aan:
Burgemeester van Oss
Postbus 5

5340 BA Oss
baliebml@oss.nl
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(Handtekening)

