
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:10 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

1. Ondergetekende vraagt een vergunning aan voor

Omschrijving soort bedrijf  (bijv. cafe, restaurant, snackbar, coffeeshop etc)   

 

Naam van de inrichting  

 

2. Gegevens ondernemer

Let op: als de aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon (NV, BV vereniging of stichting) dan deze 
vraag overslaan en verder gaan met vraag 3.

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats  

Geboorteplaats  en- datum  

Telefoonnummer privé  

3. Gegevens rechtspersoon 

Naam   

Vestigingsplaats   

Nummer inschrijving Kamer van Koophandel  

4. Gegevens exploitant cq. beheerder 

 I  II

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Geboorteplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer privé   

5. Gegevens andere leidinggevende (die naast exploitant/beheerder ook leidinggeven)

 I  II

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Geboorteplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer privé   

Aanvraagformulier exploitatievergunning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Adres van de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd 

Plaats    

Postcode  

Straat en huisnummer  

Telefoonnummer inrichting   

Telefoonnummer privé  

7. Lokaliteiten behorende bij de inrichting 

Benaming lokaliteit (bijv. cafezaal, kelder,  terras) 

 aantal m² 

 aantal m² 

 aantal m² 

 aantal m² 

 aantal m² 

 aantal m² 

8. Strafrechtelijk verleden

Is een van de onder 2 of 4 genoemde personen de afgelopen vijf jaar    Ja   Nee 
strafrechtelijk veroordeeld of met politie/justitie in aanraking geweest?

Zo ja, wat was de oorzaak? 

9. Bijlagen

Bij deze aanvraag voor een exploitatievergunning dienen de volgende documenten te worden 
bijgevoegd. Deze bijlagen maken onderdeel uit van de aanvraag. Zonder deze gegevens kan uw 
aanvraag niet in behandeling worden genomen. 
• Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
• Een schriftelijke verklaring dat de ondernemer gerechtigd is over de inrichting te beschikken 
 (bijv. huurovereenkomst, koopakte etc.).
• Indien er sprake is van werknemers die optreden als leidinggevende dient een arbeidsovereenkomst te 

worden bijgevoegd. 
• Een plattegrond (1:100) van de inrichting met daarop aangegeven de bedrijfsindeling, alsmede bij de 

inrichting behorende terrassen. 
• Kopieën identiteitsbewijzen van de leidinggevenden.
• Een bewijs dat de aanvrager eigenaar is danwel beschikking heeft over de inventaris van de inrichting.
• Ingevuld Bibob formulier en de bijlagen die daarin worden genoemd. 

10. Ondertekening  

Aldus naar waarheid ingevuld,

Handtekening Datum Plaats

  


