
Aanvraagformulier
exploitatievergunning

Het is ondergetekende(n) bekend dat:
• de burgemeester de vergunning kan weigeren, indien moet worden aangenomen dat de aanwezigheid 

van de inrichting de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde in 
ernstige mate nadelig beïnvloed, danwel dat een horecafunctie op grond van het bestemmingsplan niet 
is toegestaan;

• bij de beoordeling van de vergunningaanvraag rekening wordt gehouden met het karakter van de 
straat en de wijk waarin de inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de inrichting en de 
spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds bloot staat of bloot zal komen te staan door de 
exploitatie van de inrichting van vermakelijkheid;

• onvolledig ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling worden genomen.
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren tevens dat alle gegevens, ook die op de achter-
zijde van dit formulier staan vermeld, naar waarheid en juist zijn ingevuld. Tevens gaat 
ondergetekende er mee akkoord dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden 
opgenomen in diverse, al dan niet  geautomatiseerde, horeca bestanden.

150032.30

1. ondernemer

 achternaam en voorletters*: 

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

e-mail:

telefoonnummer*:

06-nummer:

burgerservicenummer*:

geboorteplaats*:             geboortedatum*:

inschrijvingsnr KvK**:

2. leidinggevende I

 achternaam en voorletters*: 

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

e-mail:

telefoonnummer*:

06-nummer:

burgerservicenummer*:

geboorteplaats*:             geboortedatum*:

natuurlijk persoon rechtspersoon

*) Deze velden verplicht invullen.

**) Kamer van Koophandel

op grond van artikel 2:15 van de APV

Aan
Burgemeester en wethouders van Gouda
postbus 1086
2800 BB Gouda

invullen op de computer of  
met zwarte pen en in blokletters

directie Maatschappelijke Ontwikkeling
afdeling Veiligheid en Wijken

postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail  gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl



2*) Deze velden verplicht invullen.

3. leidinggevende II

 achternaam en voorletters*: 

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

e-mail:

telefoonnummer*:

06-nummer:

burgerservicenummer*:

geboorteplaats*:             geboortedatum*:

4. verzoekt

in zijn/haar hoedanigheid van exploitant van een inrichting van vermakelijkheid, vergunning tot het gebruiken of laten 

gebruiken van een inrichting van vermakelijkheid op het adres:

adres*:

postcode*:

telefoonnummer*:

Zie de vragenlijst op de volgende pagina  ->

5.  bijlagen

 uittreksel uit het bevolkingsregister van alle leidinggevenden

 verklaring omtrent het gedrag (op grond van de wet Justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het 

 gedrag), aan te vragen bij de burgemeester van de woonplaats van alle leidinggevenden 

 kopie identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.

6. ondertekening
Naar waarheid ingevuld

plaats*:        datum*:    

handtekening aanvrager:
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1. Wie is de eigenaar van het pand?

 achternaam en voorletters*: 

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

2. Bent u

            eigenaar             huurder        onderhuurder

3. Wat is de aard van de inrichting

 (graag een korte omschrijving van de inrichting en de activiteiten die daar gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld  coffeeshop, 

 café of zalencentrum)

4. Welke eet- en drinkwaren gaat u verstrekken?

 (graag aangeven of u dranken gaat verstrekken en zo ja of deze alcoholhoudend zijn of niet)

5. Wat is de reden van de aanvraag?

 (is er sprake van een overname, een nieuwe vestiging, of een veranderd gebruik van de inrichting)

6. Welke openingstijden wenst u te hanteren?

7. In welk pandgedeelte (bijv. begane grond of kelder) wordt/is de inrichting gevestigd?

8. Wonen er mensen in de directe omgeving van uw inrichting?

 (zo ja, graag aangeven waar ten opzichte van de inrichting wordt gewoond, bijvoorbeeld naast of boven de inrichting)

vragenformulier t.b.v. de verkrijging van de exploitatievergunning
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9. Gaat u speelautomaten plaatsen in uw inrichting?

10. Gaat u soft-drugs verstrekken in het bedrijf?

Kent u de richtlijnen (met betrekking tot de verkoop van soft-drugs) van de minister van Justitie?
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