
Gegevens aanvrager 

Naam

BSN / KvK 

Adres (geen postbus)

Postcode en plaats

Telefoonnummer  Mobiel

Faxnummer

E-mailadres

1. Vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van?

 Bordeel  (Erotische)-massagesalon

 Sekstheater  Parenclub

 Escortbedrijf  Anders, namelijk 

Beschrijving van de activiteiten

2.  Gegevens van de inrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd

 persoon/personen (vraag 4)

 rechtspersoon/rechtspersonen (vraag 5)

KvK-nummer

Naam inrichting

Adres inrichting

Telefoonnummer inrichting

E-mail adres

Heeft u met deze onderneming in de vijf jaren voorafgaand aan deze aanvraag een aanvraag ingediend voor een
seksinrichting bij deze gemeente of een andere gemeente?

 Ja Nee

Is deze aanvraag verleend of geweigerd?

 Verleend Geweigerd
 
 

Aanvraagformulier
vergunning sexinrichting
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4.  Natuurlijk(e) persoon/personen 

Ondernemer 1:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN

Ondernemer 2:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        – 

Geboorteplaats  BSN

Ondernemer 3:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN

5. Rechtspersoon 

Rechtspersoon:

Naam

Vestigingsplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Bestuurslid 1:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN
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Bestuurslid 1:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN

Bestuurslid 2:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN

Bestuurslid 3:

Naam en voornamen

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        –

Geboorteplaats  BSN

6. Omschrijving van de lokaliteiten van de inrichting en de oppervlakten in m2: 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

7. Gegevens beheerders

Beheerder 1:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        – BSN
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Beheerder 2:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        – BSN

Beheerder 3:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        – BSN

Beheerder 4:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer  Mobiel

E-mail adres

Geboortedatum        –        – BSN

8. Gegevens met betrekking tot personeel

a. Wat is het maximale aantal personen dat in uw bedrijf werkzaam is voor
 het verrichten van seksuele diensten?

b. Kunnen de medewerkers altijd veilige seks beoefenen; bijv. condoomgebruik? Ja Nee

c. Zijn de medewerkers ouder dan 18 jaar? Ja Nee

d. Zijn er medewerkers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Ja Nee

e. Vindt tenminste 1 keer per drie maanden onderzoek door de GGD of een 
 arts plaats naar de gezondheidssituatie van alle medewerkers? Ja Nee

9. Wat zijn de voorgenomen openingstijden?

Zondag van  tot uur

Maandag van  tot uur

Dinsdag van  tot uur

Woensdag van  tot uur

Donderdag van  tot uur

Vrijdag van  tot uur

Zaterdag van  tot uur
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10. Nadere gegevens met betrekking tot de exploitant en de beheerder.

     exploitant  beheerder

Staat u onder curatele? Ja Nee Ja Nee

Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of uit de voogdij? Ja Nee Ja Nee

Bent u de afgelopen vijf jaren in aanmerking geweest met 
politie en/of justitie? Ja Nee Ja Nee

Is u de maatregel TBS opgelegd? Ja Nee Ja Nee

Bent u ooit in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst? Ja Nee Ja Nee

Bent u gedurende de laatste vijf jaar betrokken geweest bij een prostitutie-
bedrijf of escortbedrijf dat op last van een gemeente is gesloten? Ja Nee Ja Nee

10. Over te leggen gegevens 

a. Een uittreksel van uw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
b. Een kopie van de identiteitsbewijzen van de exploitanten, bestuurders en beheerders.
c. Een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Be-lastingdienst.
d.  Een plattegrond van de inrichting, minimaal schaal 1:100.
e. Bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar of huurder bent van het pand, waarvoor u vergunning vraagt.
f. Bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de inventaris van de inrichting, dan wel dat u gerechtigd bent om over de inventaris te 

beschikken. 
g. Een bedrijfsplan waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft op het gebied van hygiëne, ter 

bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbe-schikkingsrecht van de prostituees, de bescherming van de gezondheid 
van de klanten en ter voorkoming van strafbare feiten.

e. U dient een ingevuld vragen formulier Bibob, gezamenlijk met de gevraagde bijlagen, bij deze vergunningaanvraag in te leveren.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld te

Datum

       –        –

Handtekening aanvrager
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