Gemeente Alblasserdam
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht
Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
www.alblasserdam.nl
T. 14078
AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING
Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:27-2:28 van de Algemene
plaatselijke Verordening Alblasserdam dient u in het bezit te zijn van een exploitatievergunning.
Met dit formulier kunt u deze vergunning aanvragen.

1. Gegevens aanvrager
Naam en voornamen (voluit):…………………………………………………………………………….………………………..…m/v
Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………….……………………………
Geboorteplaats ……………………………………………………………………………………………………..………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………..………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………….……………………………………………………………
E-mailadres: …….…………………………………………………………………………………………………………………………….………
Relatie met de inrichting:
O exploitant
O anders, namelijk …………………..…….………
De aanvraag heeft betrekking op:
O Vestiging nieuw bedrijf
O Overname bestaand bedrijf
O Wijziging ondernemingsvorm
O Wijziging van de inrichting

2. Gegevens van de inrichting
2.1 Locatie
Naam inrichting: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………….……
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar:

O aanvrager

O anders, namelijk: ………………………………………………….………

Indien u geen eigenaar bent van het pand waarin de inrichting is of zal worden gevestigd, dient u een verklaring
van de eigenaar/verhuurder te overleggen waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de exploitatie van
uw bedrijf in het pand.
2.2 Bedrijfsomschrijving
O discotheek
O koffie-/theehuis
O snackbar
O broodjeszaak
O shoarmazaak
O (eet)café
O afhaalcentrum
O restaurant
O anders, namelijk …………………………………………………………………..

O snookercentrum
O sociëteit
O buurthuis
O sportkantine

2.3 Openings- en sluitingstijden
maandag
van ……………uur tot ………………….. uur = ……………….….uur
dinsdag
van …………... uur tot ………………….. uur = …………………. uur
woensdag
van ………….. uur tot ……………….….. uur = …………………. uur
donderdag
van ………….. uur tot ……………….……uur = ……………….... uur
vrijdag
van ………….. uur tot …………………… uur = ……………….…uur
zaterdag
van …………. uur tot ……………………. uur = …………………. uur
zondag
van …………. uur tot ……………………. uur = …………………. uur
Totaal aantal uren per week:
= ………………… uur
2.4 Exploitatie
Bent u voornemens alcoholhoudende dranken te verkopen: O ja
Zo ja, dan moet u tevens een Alcoholwet-vergunning aanvragen.

O nee

Welke vormen van amusement of ontspanning worden de bezoekers geboden:
O mechanische muziek
O levende muziek
O films/video’s
O gelegenheid tot dansen
O spellen (omschrijving) …………………………………………………….……….
O speelautomaten (u moet tevens een aanwezigheidsvergunning aanvragen)
O anders, namelijk. …………………………………………………………….

2.5 Terras
Bent u voornemen een terras in te richten:
O ja
O nee
Zo ja, is dit een terras op gemeentegrond?
O ja
O nee
Zo ja, dan moet u een aparte terrasvergunning aanvragen.
Zo nee, dan is deze aanvraag ook van toepassing voor het terras en dient u onderstaande vragen in te vullen.
Omschrijving terras:
Situering terras t.o.v. horeca-inrichting:

O voorzijde
O achterzijde
O zijkant
O terras grenst aan gevel O terras grenst niet aan gevel
oppervlakte in m2 : ……………………………………………………………………………………………………………
Wijze van opbergen terras- meubilair na sluitingstijd: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Inrichting terras:
Welk terrasmeubilair wilt u plaatsen:

meubilair
O tafels
O stoelen
O terrasschermen
O parasols
O uitstallingsbord
O terrasverwarming
O overig, nl.:
………………………….
………………………….

aantal
……………….
……………….
……………….
………………
……………….
O gas ……………….
O elektrisch ………………
………………
………………

3. Onderneming/leidinggevenden
Ondernemingsvorm:
O natuurlijk persoon
O rechtspersoon
Soort rechtspersoon:
.…………………………………………..……………………………….
Vestigingsadres:
…………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:
…………………………………………………………………………….
Datum van vestiging of oprichting: ……………………………………………………………….
Dossiernummer Kamer van koophandel: ………………………………………………..……
Zijn er nevenvestigingen:
O ja
O nee
Aantal bedrijfsleiders : ……………………………………………………………………………….
(personen belast met de algemene leiding)
Aantal leidinggevenden: ………………………………………………………………………….…
Let op: op de bijlage moeten de gegevens van de leidinggevenden worden vermeld.

4. Bijlagen
De volgende bijlagen dienen bij dit formulier te worden toegevoegd:
 Kopie uittreksel Kamer van koophandel
 Kopie van CRK-pas
 Plattegrond terras (indien van toepassing)

5. Maatregelen tegen overlast
Welke maatregelen heeft u genomen of wilt u gaan nemen om overlast voor de omgeving tegen te gaan.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Is er voldoende parkeergelegenheid en zo ja waar.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Toelichting
Heeft u nog aanvullende informatie die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang kan zijn
O nee O ja, namelijk: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Ondertekening aanvrager
Aanvrager verklaart deze aanvraag volledig naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam: ………………………………….

Datum: ………………………………………….

Plaats: ………………………………….

Handtekening: ……………………………….

Bijlage
Opgave leidinggevende
Persoonsgegevens
Naam en voornamen (voluit) ………………………………………………….……………………………………………
Straatnaam en nummer ………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats …………………………………………………………….………………………………………
Telefoonnummer (privé) ……………………………………………………………….……………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………….……………………
Geboorteplaats ……………………………………………………………………………………………….……………………
Functiegegevens
Functie
O leidinggevende O exploitant, tevens leidinggevende
Met ingang van
……………………
Aantal uren in de zaak werkzaam ……………..……
Arbeidsverleden
Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon)dienst
Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest

O ja O nee
O ja O nee

Als een van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord:
Vermeld hieronder de naam en het adres van de zaak of organisatie waar bovengenoemd persoon werkzaam is
(geweest)
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..

Bijlage
Opgave leidinggevende
Persoonsgegevens
Naam en voornamen (voluit) ………………………………………………….……………………………………………
Straatnaam en nummer ………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats …………………………………………………………….………………………………………
Telefoonnummer (privé) ……………………………………………………………….……………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………….……………………
Geboorteplaats ……………………………………………………………………………………………….……………………
Functiegegevens
Functie
O leidinggevende O exploitant, tevens leidinggevende
Met ingang van
……………………
Aantal uren in de zaak werkzaam ……………..……
Arbeidsverleden
Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon)dienst
Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest

O ja O nee
O ja O nee

Als een van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord:
Vermeld hieronder de naam en het adres van de zaak of organisatie waar bovengenoemd persoon werkzaam is
(geweest)
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..

Bijlage
Opgave leidinggevende
Persoonsgegevens
Naam en voornamen (voluit) ………………………………………………….……………………………………………
Straatnaam en nummer ………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats …………………………………………………………….………………………………………
Telefoonnummer (privé) ……………………………………………………………….……………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………….……………………
Geboorteplaats ……………………………………………………………………………………………….……………………
Functiegegevens
Functie
O leidinggevende O exploitant, tevens leidinggevende
Met ingang van
……………………
Aantal uren in de zaak werkzaam ……………..……
Arbeidsverleden
Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon)dienst
Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest

O ja O nee
O ja O nee

Als een van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord:
Vermeld hieronder de naam en het adres van de zaak of organisatie waar bovengenoemd persoon werkzaam is
(geweest)
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..
Adres bedrijf, soort bedrijf ………………………………………………………………………..

