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Aanvraagformulier exploitatievergunning horecainrichting 

 

1. Ondernemingsvorm 

 

□ Natuurlijk(e) persoon / personen  

□ Rechtspersoon / rechtspersonen  

 

Kvk-nummer of vestigingsnummer: ……………………………………………………………………………………….…… 

Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: ……………………………………… 

 

2. Natuurlijk(e) persoon / personen 

 

Ondernemer 1:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………….. 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………… 

 

Ondernemer 2:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………… 

Geboorteplaats: ………………………………………………………………… 

 

Ondernemer 3:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………… 

Geboorteplaats: ………………………………………………………………… 

 

 

De burgemeester van Stede Broec 

Afdeling Bestuursondersteuning 

Team OOV    

Postbus 20 

1610 AA  Bovenkarspel 

 

 

 

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het team Openbare Orde en Veiligheid: telefoon: 0228-510111 / e-mail: 

gemeente@stedebroec.nl 
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3. Rechtspersoon / rechtspersonen 

 

Rechtspersoon A:  

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats: …………………………………………………………………………. 

 

Rechtspersoon B:  

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats: ………………………………………………………………………….  

 

4. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen 

 

Bestuurslid 1:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………. 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………… 

 

Bestuurslid 2:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………. 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………… 

 

Bestuurslid 3:  

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………  Mobiel: …………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………. 

Geboorteplaats: …………………………………………………………………… 

 

5. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden  

 

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of waarvoor de 

vergunning moet gelden 

 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²  

a. ………………………………………………………………………………………………………   m²  ……………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………………   m²  ……………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………………   m²  ……………………… 

d. ………………………………………………………………………………………………………   m²  ……………………… 

 

Indien er een terras is, aangeven hoeveel m² op openbare grond: ………. m²   

 

7. De aanvraag heeft betrekking op:  

 

□ De vestiging van een nieuw bedrijf 
□ De overname van een bestaand bedrijf 

□ Een wijziging van de ondernemingsvorm 
□ Andere omstandigheden, namelijk: ………………………………………………………………………………………… 
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8.  De inrichting is voor het publiek geopend op:  

 
□ Maandag  van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Dinsdag  van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Woensdag van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Donderdag van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Vrijdag  van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Zaterdag  van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

□ Zondag  van ….. uur tot ….. uur en  van ….. uur tot ….. uur 

 

9. Bij te sluiten bijlagen 

 
□ Kopie identiteitsbewijs ondernemers/bestuurders 
□ Koop of huurovereenkomst van het pand 
□  Digitaal getekende plattegrond van de inrichting op een schaal van 1:200 (incl. eventuele terrassen). 

De plattegrond dient tenminste te bevatten: 

  - afmetingen; 

- situering bar en wc’s in inrichting; 

  - nooduitgangen; 

  - indien van toepassing ook de terrassen aangeven; 

 
Aldus naar waarheid ingevuld.  

 

Datum, ………………………………  woonplaats, ……………………………..…..………………  

 

 

(handtekening) ……………………………..…..……………………… 

 

             naam    …………………………………………………………… 

 
 

 


