AANVRAAGFORMULIER EXPLOITA TIEVERGUNNING (D1)

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke
verordening voor het exploiteren van een horecabedrijf aanvragen. Vul het in en
stuur het, samen met alle benodigde documenten, naar: Gemeente Amstelveen, t.a.v.
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

1
Op welke situatie heeft uw
aanvraag betrekking?

AA NLEIDI NG EN G EGEVENS INRICHT ING
£ Vestiging van een nieuw bedrijf
£ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bent u de eigenaar van het
bedrijfspand?

£ Ja
£ Nee

Op welke situatie heeft uw
aanvraag betrekking?

£ Discotheek
£ Koffie-/theehuis
£ Coffeeshop
£ Snackbar
£ Broodjeszaak
£ (Eet)café
£ Restaurant
£ Sportkantine
£ Anders,, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam inrichting
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

G109-150915

G Stuur mee:
indien nee, een
schriftelijke
verklaring van de
eigenaar of
verhuurder waaruit
blijkt dat deze geen
bezwaar heeft
tegen de exploitatie
van uw
horecabedrijf in het
pand en een kopie
van het geldende
huurcontract.

A ANV RA AGF ORMU L IER EXPL OITATIEV ERG UNN ING (D 1)

Vul hier een omschrijving en het
aantal vierkante meters aan
oppervlakte in.
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Aantal m2

Situering horecalokaliteiten en terrassen
a.
b.
c.
d.

2

ONDERNEMERSV ORM

Welke ondernemingsvorm heeft uw
onderneming?

£ Natuurlijke persoon of personen
£ Rechtspersoon of rechtspersonen > ga naar vraag 4

3
Zijn de persoonlijke gegevens van
de ondernemers identiek aan de
gegevens die zijn ingevuld op het
Aanvraagformulier Drank- en
Horecavergunning model
A (A1) of B (B1)?

PERS OONLIJ KE GEGEVENS ONDERNEMER S
£ Ja > ga naar vraag 4
£ Nee

Ondernemer 1
Functie
Voorletters

Geslacht

Achternaam

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Ondernemer 2
Functie
Voorletters

Geslacht

Achternaam

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Ondernemer 3
Functie
Voorletters

Geslacht

Achternaam

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

> ga naar vraag 5
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4
Zijn de naam en bedrijfsgegevens
van de inrichting waarvoor u een
vergunning aanvraagt identiek aan
de gegevens die zijn ingevuld op het
Aanvraagformulier Drank- en
Horecavergunning model
A (A1) of B (B1)?
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NAA M EN BEDRI JFSG EGEVENS
£ Ja > ga naar vraag 5
£ Nee

KvK-nummer of vestigingsnummer
Is er sprake van een vennootschap
onder firma (v.o.f.), firma- of
handelsnaam?

£ Ja, met de naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is de naam en de plaats van
rechtspersoon 1?

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

£ Nee

Plaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de naam en de plaats van
rechtspersoon 2?

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5
Zijn de gegevens van de
bestuursleden identiek aan de
gegevens die zijn ingevuld op het
Aanvraagformulier Drank- en
Horecavergunning model
A (A1) of B (B1)?

PERS OONLIJ KE GEGEV ENS BES TU URS LED EN
£ Ja > ga naar vraag 6
£ Nee

Bestuurslid 1
Voorletters
Achternaam

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Bestuurslid 2
Voorletters
Achternaam

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Bestuurslid 3
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel
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6
G Stuur mee:
Machtigingsformulier (M1)

Wie is de contactpersoon?
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CONTA CT GEGEVENS
£
£
£
£
£
£

Ondernemer 1
Ondernemer 2
Ondernemer 3
Bestuurslid 1
Bestuurslid 2
Anders, namelijk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dan moet u ook een machtigingsformulier invullen en meesturen.
Voorletters

Geslacht

Achternaam

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum contactpersoon
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

7
Zijn de gegevens van de
leidinggevenden identiek aan de
gegevens die zijn ingevuld op het
Aanvraagformulier Drank- en
Horecavergunning model
A (A1) of B (B1)?

PERS OONLIJ KE GEGEVENS LEI DI NGGEVEND EN
£ Ja > ga naar vraag 8
£ Nee

Leidinggevende 1
Voorletters
Achternaam

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Leidinggevende 2
Voorletters
Achternaam

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Leidinggevende 3
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Tussenvoegsel
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GEWENST E OPENING ST IJDEN
£ Maandag

van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

£ Dinsdag

van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

£ woensdag van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur
£ Donderdag van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

9

£ Vrijdag

van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

£ Zaterdag

van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

£ Zondag

van …………………… uur tot …………………… uur en van …………………… uur tot ……………………… uur

CHECKLI ST
Om uw aanvraag te beoordelen hebben wij onderstaande documenten van u nodig.

£ Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (rijbewijs is niet toegestaan) van
alle opgegeven ondernemers, bestuurders en leidinggevenden

£ Een kopie van de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden, werkzaam in de
inrichting

£ "Vragenformulier Wet Bibob (E1)", is vereist, omdat iedere aanvrager wordt getoetst op
integriteit

£ Bijlage vragenformulier Bibob (E2)
£ Een tekening van de inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft (schaal 1:100).
Om de tekening in behandeling te kunnen nemen, moet deze voorzien zijn van
maatvoering (lengte- en breedtemaat inrichting) en inzicht geven in de oppervlakte
van lokaliteiten en terrassen en in de locatie van de (nood)uitgangen en waar deze op
uitkomen, het meubilair en de toiletten.

£ Een machtigingsformulier drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning
wanneer het formulier niet door de ondernemer zelf wordt ingevuld
Indien van toepassing

£ Indien exploitant een vreemdeling is in de zin van artikel 1, onder m,
Vreemdelingenwet 2000, een kopie verblijfsvergunning

£ Indien exploitant een vreemdeling is in de zin van artikel 1, onder m,
Vreemdelingenwet 2000, een kopie tewerkstellingsvergunning

£ Overige toegevoegde bijlagen, namelijk

£ Indien u ter ondersteuning van het horecabedrijf een terras wilt plaatsen, moet ook
een terrasvergunning worden aangevraagd. Hiervoor gebruikt u het "Aanvraagformulier Terrasvergunning (D2)"
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ONDERT EKENING
Onderteken het formulier en controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

Datum
Naam aanvrager
Handtekening aanvrager
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