
 

 

  
 
 
 
 
 
Ondergetekende vraagt een vergunning aan op grond van artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen voor het aanwezig hebben van:  
 
□ één kansspelautomaat  
□twee kansspelautomaten 
 

Als u in uw horecabedrijf speelautomaten wilt plaatsen moet u volgens artikel 30b van 
de Wet op de kansspelen in het bezit zijn van een aanwezigheidsvergunning, tenminste 
als er sprake is van een kansspelautomaat. Volgens artikel 30c mag er voor maximaal 

2 kansspelautomaten per inrichting een vergunning worden verleend. 

Gaat het alleen om een behendigheidsautomaat, dan is er geen vergunning nodig. 
 
Aanleiding   

 
Reden aanvraag     □  verlenging lopende vergunning 
       □  wijziging lopende vergunning 
       □ nieuwe aanvraag 
       □ anders, namelijk _____________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
 

Type inrichting  

 
De inrichting van het horecabedrijf is:   

□ hoogdrempelig   

□ laagdrempelig > In dit geval kan er geen vergunning verleend worden. 

 
Wanneer is er sprake van een hoogdrempelige inrichting? 

1. Als u in het bezit bent van een geldige drank- en horecavergunning; en 

2. Het gaat om een café of een restaurant; en 

3. Het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat*; en 

4. De activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. 

 
*Hiervan is sprake als er geen andere activiteiten in de inrichting plaatsvinden waaraan 
een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, Een duidelijk voorbeeld hiervan is een 
bowlingcentrum. Het bowlen is in dit geval een activiteit welke een zelfstandige stroom 
van bezoekers trekt. Het café- of restaurantbezoek staat niet op zichzelf, dus is er geen 
sprake van een hoogdrempelige inrichting. 
 
 

A A N V R A A G F O R M U L I E R  

Voor een aanwezigheidsvergunning als bedoeld  

in artikel 30b en 30c van de wet op de kansspelen, 

in de gemeente Borger-Odoorn. 
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Gegevens van de aanvrager 

Voor- en achternaam: : _______________________________________________m/v 

Adres:     __________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

Telefoonnummer(s): __________________________________________________ 

Geboortedatum:  __________________________________________________ 

Geboorteplaats:  __________________________________________________ 

Email: 

 

Gegevens van de houder van de exploitatievergunning op grond van de Wet op de 

kansspelen: 

Voor en achternaam  _______________________________________________m/v 

Adres:      __________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

Telefoonnummer(s): __________________________________________________ 

Nummer van de exploitatievergunning: _______________________________________ 

 

Gegevens van de inrichting waar de automaten geplaatst worden: 

Naam van de inrichting: __________________________________________________ 

Adres:     __________________________________________________ 

Postcode en plaats:  __________________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________________ 

Inschrijfnummer Bedrijfschap Horeca: ________________________________________ 

Datum afgifte vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: ________ 
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Naar waarheid ingevuld d.d.: __________________ Plaats: ____________________ 

 

Handtekening aanvrager: __________________________________________________ 

 

Handtekening exploitant: __________________________________________________ 

 

Deze aanvraag zenden aan: 

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG 
Exloo. 
 
Leges 

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd: 
- Één speelautomaat  € 56,50 
- Twee speelautomaten € 90,50 


