Aanvraagformulier exploitatievergunning

Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager)
Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend
In
voud

Ruimte voor stempel

Indienen bij de afdeling V&H

Verzendadres
Gemeente Moerdijk
Afdeling vergunningen en handhaving
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
Tel: (0168) 37 36 00
Fax: (0168) 37 35 80

Aan de Burgemeester en wethouders van de gemeente:
1
1a

Gegevens aanvrager.
naam en voorletters : 

1b

BSN (sofinummer) :



1c

adres :



1d

postcode en plaats :



1e

telefoon privé :



1f

telefoon werk :



1g

mobiel nummer :



Moerdijk

M/V

(vermeld een telefoonnummer waar u tijdens kantooruren bereikbaar bent)
1h

fax :



1i

e-mail adres :



1j

Relatie met de inrichting :

 bedrijfsleider
 anders, namelijk __________________

1k

De aanvraag heeft betrekking op :

 vestiging nieuw bedrijf
 overname bestaand bedrijf
 wijziging ondernemingsvorm
 wijziging van de inrichting

2
2a

Gegevens inrichting locatie.

naam inrichting :

2b

adres :



2c

postcode en plaats :



2d

telefoonnummer :



2e

mobiel nummer :



2f

e-mail adres :



2g

eigenaar :

 aanvrager
 anders, namelijk _____________________________

Indien u geen eigenaar bent van het pand waarin de inrichting is of zal worden
gevestigd, moet 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
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3

Bedrijfsomschrijving.
 discotheek
 coffeeshop
 shoarmazaak
 afhaalcentrum
 pension
 koffie-/ theehuis
 snackbar
 (eet) café
 restaurant
 hotel
 snookercentrum
 broodjeszaak
 buurthuis
 sportkantine
 anders, namelijk _______________________________________________

4
4a

Exploitatie.
Bent u voornemens alcohol houdende dranken te verkopen?
 ja /  nee
Zo ja, dan moet u tevens over een Drank & Horeca vergunning beschikken of
deze eventueel aanvragen.

4b

Zullen er in de inrichting middelen als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de
Opiumwet worden verstrekt of gebruikt?
 ja /  nee

4c

Welke vormen van amusement of ontspanning worden de bezoekers geboden?
 mechanische muziek
 levende muziek
 films / video
 gelegenheid tot dansen
 speelautomaten Voor speelautomaten moet u tevens over een vergunning
beschikken of deze eventueel aanvragen
 spellen (omschrijving) ___________________________________________
 anders, namelijk _______________________________________________

5
5a

Onderneming / leidinggevenden.
ondernemingsvorm :
 natuurlijk persoon /  rechtspersoon

5b

soort rechtspersoon :



5c

adres :



5d

postcode en plaats :



5e

datum van vestiging
of oprichting :



5f

dossiernummer KvK :



U moet het uittreksel van de KvK overleggen.
5g

nevenvestigingen :

 ja /  nee

Zo ja, u moet het uittreksel van de KvK overleggen per nevenvestiging.
5h
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Aantal leidinggevenden :



2

6
6a

Maatregelen tegen overlast.
Welke maatregelen heeft u genomen of wilt u gaan nemen om overlast voor de
omgeving tegen te gaan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6b

Is er voldoende parkeergelegenheid, en zo ja, waar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7
7a

Opmerkingen.
Hier kunt u aanvullende informatie vermelden die voor de beoordeling van uw
aanvraag van belang zijn.
(eventueel kunt u ook de achterzijde van dit formulier gebruiken)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Belangrijke informatie.
> Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling
genomen.

______________________, de __________________ 20___

Aldus naar waarheid ingevuld,

(handtekening)

Dit formulier kunt u in leveren bij de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ te
Zevenbergen of sturen naar de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA te Zevenbergen. Voor
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, onder
telefoonnummer 140168.
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