Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post
sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of info@gemeentehw.nl.

Aanvraag exploitatievergunning
1. De exploitatievergunning wordt aangevraagd door

a. naam envoornamen (voluit)
b. straatnaam enhuisnummer

:
:

c. postcode enwoonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. e-mailadres
f. geboortedatum
g. geboorteplaats
h. aanhef

:
:

2. Ondernemingsvorm
 naam natuurlijk persoon
(eenmanszaak / vof)

:
:

 de heer

of

 mevrouw  geenaanhef

 naam rechtspersoon
(BV, NV, stichting / vereniging)

Kamer van Koophandel ofvestigingsnummer:

3. Deze vergunning wordt aangevraagdvoor deinrichting
a. naam
b. straatnaam enhuisnummer
c. postcode enplaatsnaam
d. telefoonnummer
e. e-mailadres

:
:

f. contactpersoon (bedrijfsvoering)

:

:
:
:

4. Soort inrichting
 hotel

 buurthuis

 restaurant
 pension

 clubhuis
 afhaalgelegenheid

 café
 cafetaria

 discotheek
 snackbar
 anders:
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5. Omschrijvingvan de tot de inrichtingbehorende horecalokaliteiten, terrassen waarvoorde vergunning
moet gelden

situering in de inrichting en eventuele benaming

oppervlakte inm2

a.
b.

c.
d.
6. De aanvraag heeftbetrekking op




vestiging nieuw bedrijf
overname bestaand bedrijf



wijzigingondernemingsvorm





optreden nieuwe vergunninghouder
uitbreiding bestaand bedrijf
andere omstandigheden, namelijk:

7. Gewenste openingstijdenen verwachtebezoekers
Verwachteaantalbezoekers
maandag

van

tot

uur

dinsdag

van

tot

uur

woensdag

van

tot

uur

donderdag

van

tot

uur

vrijdag
zaterdag

van
van

tot
tot

uur
uur

zondag

van

tot

uur

8. Vorm van amusement
a. kansspelautomaten
b. pooltafels
c. biljarttafels
d. dartbord

:
:
:
:

 nee
 nee
 nee
 nee

e. overige

:

 ja, welke enaantal:

9. Vorm van muziek
a. disco
b. achtergrondmuziek
c. live optredens onversterkt

:
:
:

 nee
 nee
 nee

 ja, hoeveel keer per jaar:
 ja, hoeveel keer per jaar:
 ja, hoeveel keer per jaar:

d. live optredens versterkt

:

 nee

 ja, hoeveel keer per jaar:

e. mechanisch versterkt

:

 nee

 ja, hoeveel keer per jaar:

f. overige

:

 ja, welke enhoeveel keer per jaar:

 ja, aantal:
 ja, aantal:
 ja, aantal:
 ja, aantal:

Bent uvanplanom live ofmechanische muziekinuw horecabedrijf ten gehore te brengen, andersdandoormiddel
vaneennormale geluidsinstallatie?
 Ja, toelichting:
 Nee
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10. In de inrichting worden de volgendeeet/ drinkwarenbedrijfsmatig verkocht
a. snacks
:  ja  nee

b. maaltijden
c. zwak-alcoholische drank

:
:

 ja  nee
 ja  nee

d. sterk-alcoholische drank

:

 ja  nee

11. Terras
Bent uvanplaneen terras te exploiteren?

 Ja; aangevenop eensituatietekening endeze bijvoegen
 Nee
12. Bijlagen
 Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten (ondersnemersplan)
 verklaringomtrent het gedragvande houdersvande vergunning (niet van toepassing als ueen

Alcoholwetvergunning aanvraagt)
 plattegrond vande inrichting, inclusief terras (op schaal, incl. maatgeving)
 kopie arbeidsovereenkomst vande beheerdersvande inrichting
 wanneer uniet beschikt over de Nederlandse nationaliteit eenkopie vanuw buitenlandse

paspoortof verblijfsvergunning.
 volledigingevuldformulier Wet Biboben Vergunningen
13. Toezending besluit
 Ik ga akkoord dathet besluit pere-mail wordt toegezonden.
Naar waarheidingevuld:

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

Wanneer het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om aanvullende
gegevensgevraagd worden

Om ugoed vandienst te zijnenom ons werkzo efficiënten effectief mogelijkuit te voeren, verwerkt de gemeente

Hoeksche Waarduw persoonsgegevens. Informatie overhet verwerkenvanpersoonsgegevenskunt uvindenin de
privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.
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NIET VAN TOEPASSING ALS U OOK EEN ALCOHOLWETVERGUNNING AANVRAAGD!!

Exploitatievergunning – bijlage leidinggevenden
verklaring van leidinggevende

(naam)

werkzaam in de inrichting

(naam)

1. Behorende bij de aanvraag voor een vergunning voor de uitoefening van
□ het horecabedrijf

□ het slijtersbedrijf

2. Voor de inrichting, gevestigd in het perceel

a. naam
b. straatnaam en huisnummer
c. postcode en plaatsnaam
d. telefoonnummer

:
:
:
:

3. Ondergetekende
a. naam en voornamen

:

a. straatnaam en huisnummer

:

b. postcode en plaatsnaam

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum
f. geboorteplaats

:
:

4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit bedrijf met ingang van

………………………………………………………………………………..…..

5. aantal uren (gemiddeld) per week aanwezig

………………………………………………………………………………..…..

6. Ondergetekende is
□ wel in loondienst

□ niet in loondienst

Indien wel in loondienst arbeidsovereenkomst bijvoegen; indien niet in loondienst hieronder

aangeven wat daarvan de reden is.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Toezending besluit

 Ik ga akkoord dat het besluit per e-mail wordt toegezonden.

Naar waarheid ingevuld:

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

*doorhalen wat niet van toepassing is.
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