
 
 
 

AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING APV 
 
 

1. Ondernemingsvorm 
 

o Natuurlijke personen ( u kunt vraag 3 en 4 overslaan) 

o Rechtspersoon ( u kunt vraag 2 overslaan) 

 

2. Natuurlijk(e) persoon/personen 

 

Ondernemer 1 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Ondernemer 2 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Ondernemer 3 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

3. Rechtspersoon 

 

Rechtspersoon A 

naam    …………………………………………………………………. 

vestigingsplaats  ………………………………………………………………….. 

 

Rechtspersoon B 

naam    …………………………………………………………………. 

vestigingsplaats  ………………………………………………………………….. 



 

Rechtspersoon C 

naam    …………………………………………………………………. 

vestigingsplaats  ………………………………………………………………….. 

 

4. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen 

 

Bestuurslid 1 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Bestuurslid 2 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Bestuurslid 3 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

5. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of 
bestuursleden 

 

Leidinggevende 1 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Leidinggevende 2 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 

Leidinggevende 3 

naam en voornamen …………………………………………………………………. 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

geboortedatum en –plaats ………………………………………………………………….. 

 



6. Adres van het horecabedrijf waarvoor de vergunning moet 

 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………….. 

postcode en plaatsnaam ………………………………………………………………….. 

telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

 

Dit pand is eigendom van: 

□  aanvrager   

□  verhuurder: 

naam en voornamen verhuurder ………………………………………………………… 

straatnaam en huisnummer  ………………………………………………………… 

postcode en plaatsnaam  ………………………………………………………… 

telefoonnummer   ………………………………………………………… 

 

7. Omschrijving van de lokaliteiten en terras(sen) waarvoor de 
vergunning moet gelden 

 

 

 Situering Oppervlakte in m2 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

 

8. Aard van het horecabedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd 
 

□  discotheek □ koffie-/theehuis □  snookercentrum 

□  snackbar  □  broodjeszaak □  sociëteit    

□  shoarmazaak □  (eet)café   □  buurthuis  

□  afhaalcentrum □  restaurant  □  sportkantine   

□ anders,namelijk.................................................................................................................. 

 

9. Het horecabedrijf is voor het publiek geopend op: 

 

Maandag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Dinsdag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Woensdag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Donderdag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Vrijdag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Zaterdag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

Zondag:  van ………. tot ………uur en van ………. tot ...……. uur 

10. Aantal en aard bezoekers van het horecabedrijf 

 

Aantal bezoekers waaraan het horecabedrijf plaats biedt: ………………………………. 

Aard van de bezoekers (doelgroep)  …………………………………………………. 

 

 



11. Verstrekken van alcohol 

 
Exploitatie 
Gaat u alcoholhoudende dranken verstrekken voor gebruik ter plaatse 
□  ja □  nee 

 
zo ja, bent u in het bezit van een Drank en horecavergunning / u heeft recentelijk een aanvraag 
ingediend?      □  ja □  nee 

 
 
 
 
 
 

Aldus naar waarheid ingevuld: 
 

plaatsnaam en datum …………………………………… 
 
handtekening  …………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Meesturen: 
 

 kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) 

 verklaring omtrent gedrag van elke leidinggevende, niet ouder dan 3 maanden.  

 plattegrond van de inrichting en het terras 

 eventueel een kopie van een huurovereenkomst 

 formulieren Wet Bibob  
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