
Aanvraagformulier 

Art. 2:28 Algemene plaatselijke verordening 
Art. 3 Drank en horecawet 

 
 

Aanvraag 
 
Ik wil een vergunning aanvragen voor: O horecabedrijf 
 O slijtersbedrijf 
 O vereniging of stichting 
  
Reden aanvraag: O de vestiging van een nieuw bedrijf 
 O de overname van een bestaand bedrijf 
 O een wijziging van de ondernemingsvorm 
 O een bijschrijving of verwijdering van een 

leidinggevende op/van de vergunning 
 O anders, nl. 
 
Welke vergunning(en) vraagt u aan O Horeca-exploitatievergunning1 

O Drank en horeca-vergunning2 
 
 

Ondernemersvorm 
 
O Natuurlijke persoon3  
O Rechtspersoon4  
  
Dossiernummer handelsregister of verenigingen/stichtingenregister 
Kamer van Koophandel 

 

 
 

 

Natuurlijke persoon 
 

Ondernemer 1  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 

Ondernemer 2  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 
Zijn er meer ondernemers? Graag vermelden op een bijlage 
 

                                                
1
 Voor het exploiteren van een openbare inrichting vraagt u een horeca-exploitatievergunning aan 

2
 Schenkt u alcoholhoudende dranken, dan  vraagt u ook een drank- en horecavergunning aan 

3
 U vult hieronder de gegevens van de ondernemer(s) in 

4
 U vult hieronder de gegevens van de bestuursleden van de onderneming, vereniging of stichting in 



Rechtspersoon 
 

Bestuurslid 1  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 

Bestuurslid 2  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 
Zijn er meer bestuursleden van de onderneming? Graag vermelden op een bijlage 

 
 

 

Horecabedrijf 
 
Naam horeca-inrichting  
Adres  
Postcode en vestigingsplaats  
Telefoonnummer  
E-mail adres  
    
Uw horecabedrijf is voornamelijk O dagzaak O avondzaak O nachtzaak 
Soort horecabedrijf bijv. café restaurant zalen 
kantine dorpshuis e.d. 

 

   
Verstrekt u etenswaren O ja O nee 
Is er een afhaalmogelijkheid voor etenswaren O ja O nee 
Is er een bezorgmogelijkheid voor etenswaren O ja O nee 
Wat is de publieksdoelgroep  
 

Lokaliteiten 
 
Voor welke lokaliteiten vraagt u de vergunning(en) aan: 
Vermeld hier ook het eventuele terras 

 
Benaming van de lokaliteiten Aantal m2 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Zijn er meer lokaliteiten? Graag vermelden op een bijlage. 
 

  



Openingstijden 
 

Dag Van Tot 

Maandag  uur  uur 

Dinsdag  uur  uur 

Woensdag  uur  uur 

Donderdag  uur  uur 

Vrijdag  uur  uur 

Zaterdag  uur  uur 

Zondag  uur  uur 

 
Maximaal aantal bezoekers tijdens piekuren in 
uw horecabedrijf 

 

Wordt er muziek gespeeld in uw horecabedrijf 
geluidsinstallatie, dj, live-muziek 

 

 
 

Terras 
 
Heeft u een terras O ja O nee 
Wat is de grootte van het terras? ….. m2  
Staat het terras geheel of gedeeltelijk op eigen 
en/of gemeentegrond? 

O eigen grond: 
…. m2 

O gemeentegrond: 
…. m2 

 
 

Leidinggevenden (die geen ondernemers of bestuursleden zijn) 

 

Leidinggevende 1  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 

Leidinggevende 2  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 
Zijn er meer leidinggevenden? Graag vermelden op een bijlage. 
 

 
  



Bijlagen 
 
Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen: 
 

1. een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs, alleen een geldig 
paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) 

2. uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden 
3. een verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden 
4. recente tekening van het horecabedrijf 
5. situatietekening van het terras met daarop aangegeven: 

 de ligging van het terras ten opzichte van het pand 

 de afmetingen van het terras 

 de totale oppervlakte van het terras 

 luifels, schotten, bloembakken of ander toebehoren bij het terras. 
6. Bibob vragenlijsten met bijlagen 
7. Voor paracommerciële instellingen: kopie bestuursreglement 

 
 
 
 
Plaats, …………………….., datum …………………... 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Handtekening 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Naam 
 
 
 
 


