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Aanvraagformulier exploitatievergunning 

artikel 2:28, Algemene Plaatselijke Verordening Oss 

voor het exploiteren van een openbare inrichting 

 

Het indienen van deze aanvraag kan door deze te versturen naar: 

Balie BML, Postbus 5, 5340 BA  OSS, of via BalieBML@oss.nl  

 

1. Gegevens contactpersoon 

a. Achternaam:     

b. Voornamen:     

c. Postadres:     

d. Postcode en plaats:    

e. Telefoonnummer (mobiel):   

f. Telefoonnummer (vast):   

g. E-mailadres:     

 

2. Gegevens aanvrager 

a. KvK-nummer:    

b. Handelsnaam:    

c. Ondernemingsvorm ☐ eenmanszaak ☐ V.O.F. (Vennootschap Onder Firma)  ☐ B.V. (Besloten Vennootschap) ☐ Stichting ☐ Vereniging ☐ anders, namelijk: 
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3. Gegevens inrichting 

a. Naam inrichting:    

b. Adres:      

c. Postcode en plaats:    

d. Bent u van plan te gaan verbouwen? 

nee ☐  ja ☐:  dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. 
Kijk voor meer informatie op www.omgevingsloket.nl  

e. Hoe is het bedrijf gesitueerd? 

verdieping:        afmeting: ☐ kelder        m² ☐ begane grond       m² ☐ 1e verdieping        m² ☐ 2e verdieping        m² ☐ anders, namelijk:       

  m² 

f. Wilt u terrassen plaatsen? 

nee ☐  ja ☐: 
   situering:     afmeting: ☐ voorzijde     m² ☐ achterzijde    m² ☐ binnenplaats     m² ☐ anders, namelijk:    

    m² 

 

4. Exploitatie 

a. Reden van aanvraag: ☐ vestiging van een nieuw bedrijf ☐ wijziging ondernemingsvorm ☐ overname van een bestaand bedrijf ☐ wijziging van de inrichting ☐ anders, namelijk: 
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b. Het bedrijf is hoofdzakelijk gericht op: ☐ nachtverblijf   ☐ volledige avondmaaltijden  ☐ kleine maaltijden/etenswaren  ☐ dranken en/of nachtleven ☐ ondersteunende of ondergeschikte horeca bij een hoofdactiviteit van: ☐ van recreatieve aard ☐ van sportieve aard ☐ van sociaal-culturele aard ☐ van educatieve aard ☐ van levensbeschouwelijke aard ☐ van godsdienstige aard ☐ anders, namelijk: 

  

 

c. Beoogde openingstijden: 

Maandag van  uur tot  uur 

Dinsdag  van  uur tot  uur 

Woensdag van  uur tot  uur 

Donderdag van  uur tot  uur 

Vrijdag van  uur tot  uur 

Zaterdag  van  uur tot  uur 

Zondag van  uur tot  uur 

 

d. Vormen van amusement en ontspanning: ☐ Behendigheidsspel ☐ Kansspelautomaat(en) ☐ Disco ☐ Achtergrondmuziek ☐ Live optredens ☐ Mechanische muziek 
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e. Verstrekking van waren: ☐ Snacks ☐ Maaltijden ☐ Alcoholvrije drank ☐ Zwak-alcoholhoudende drank ☐ Sterke drank ☐ Rookwaren 

 

5. Benodigde bijlagen ☐ uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de 

onderneming(en); ☐ tekening van de inrichting, op schaal met vermelding van de functie van 

 elke ruimte, de afmetingen en oppervlakten; ☐ tekening van de terrassen, op schaal met vermelding van de afmetingen en 

oppervlakten; ☐ bewijsstuk waaruit blijkt dat u rechtmatig gebruik maakt van het pand 

en/of de gronden (bijvoorbeeld een huur- of koopovereenkomst); ☐ vragenformulier(en) Bibob inclusief bijlagen, model 1, 2, 3, 4 of een 

combinatie. 

 

6. Ondertekening 

Gelet op: 

• dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld; 

• dat onjuiste gegevens tot gevolg kunnen hebben dat: 

o de aanvraag wordt geweigerd; 

o de exploitatievergunning wordt ingetrokken. 

• dat een onvolledige aanvraag vertraging geeft in de behandeling daarvan. 

 

a. Naam *     

b. Plaats      

c. Datum      

d. Handtekening     

 

* LET OP: degene die ondertekent moet een persoon zijn die namens de ondernemingsvorm mag tekenen. 

 


