
 
 
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf 
 
1. Ondernemingsvorm 

 Natuurlijk persoon  
 Rechtspersoon. 

 
Aanleiding voor aanvraag exploitatievergunning 

 Start nieuw bedrijf 
 Overname bestaand bedrijf 
 Wijziging in het ondernemingsplan 
 Wijziging leidinggevende van het horecabedrijf 
 Anders, namelijk: 

 
Vraagt vergunning aan voor het exploiteren van: 

 Droog Horecabedrijf (Alleen alcoholvrije drank) 
 Horecabedrijf 

 
Bent u reeds in het bezit van een drank en horecavergunning? 

 Ja 
 Nee 

 
Bent u in het bezit van een vergunning op de kansspelen (wanneer u een 
behendigheidsautomaat of kansspeelautomaat bezit) 

 Ja 
 Nee 

 
2. Persoonsgegevens aanvrager 
Ondernemer 1 
Naam en voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam en huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode en plaatsnaam :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________  
Geboorte plaats  :___________________________________________________ 
Ondernemer 2 
Naam en voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam en huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode en plaatsnaam :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________  
Geboorte plaats  :___________________________________________________ 
Ondernemer 3 
Naam en voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam en huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode en plaatsnaam :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________  
Geboorte plaats  :___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
Aanvraagformulier exploitatievergunning Horeca 

Gemeente Bunschoten 



 
 
 
Aanvraag rechtspersoon 
Naam    :___________________________________________________ 
Naam contactpersoon  :___________________________________________________ 
Postadres rechtspersoon :___________________________________________________ 
Postcode en plaats  :___________________________________________________ 
 
3. Gegevens horecabedrijf 
Adresgegevens: 
Straatnaam en huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode   :___________________________________________________ 
Plaats     :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
 
Voor wat voor soort horecabedrijf wordt een exploitatie aanvraag ingediend: 

 Bar  
 Cafetaria 
 Discotheek 
 Anders, 

namelijk………… 

 Restaurant 
 Eetcafé 
 Poolcentrum 
 Buurthuis

 
Inrichting van uw horecabedrijf.  
Waar wilt u de verschillende ruimtes van de locatie voor gebruiken:   
                  Oppervlakte: 
1.______________________________________________________ ……...  m² 
2.______________________________________________________ ……...  m² 
3.______________________________________________________ ……...             m² 
4.______________________________________________________ ……...             m² 
5.______________________________________________________ ……...  m² 
 

Gegevens leidinggevenden (niet zijnde ondernemers of bestuursleden) 
Leidinggevende 1: 
Naam + voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam + huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode + plaats  :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________ 
Geboorteplaats  :___________________________________________________ 
Leidinggevende 2: 
Naam + voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam + huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode + plaats  :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________ 
Geboorteplaats  :___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
Aanvraagformulier exploitatievergunning Horeca 

Gemeente Bunschoten 



 
 

Leidinggevende 3: 
Naam + voornaam  :___________________________________________________ 
Straatnaam + huisnummer :___________________________________________________ 
Postcode + plaats  :___________________________________________________ 
BSN-nummer   :___________________________________________________ 
Telefoonnummer  :___________________________________________________ 
Geboortedatum  :___________________________________________________ 
Geboorteplaats  :___________________________________________________ 
 
Informatie over terras.  
Invullen wanneer u een terras exploiteert.  
Oppervlakte van uw terras:               m² 
Wel / niet gelegen op de openbare weg 
Zo ja, op welke plaats op de openbare weg:________________________________________ 
 
Openingstijden horecabedrijf: 
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 
 
4. Bijlagen die bij deze aanvraag gevoegd dienen te worden: 

1) Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel 
2) Bewijs van goed gedrag. Afgegeven niet meer dan 3 maanden voor uw aanvraag 

exploitatievergunning 
3) Plattegrond van de inrichting 

 
Ondergetekende verklaard dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld 
 
Plaats:     Datum:   Handtekening aanvrager: 
 
 
 
 
_____________       _____________                  _____________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
Aanvraagformulier exploitatievergunning Horeca 

Gemeente Bunschoten 
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