AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING
Wanneer u een openbare inrichting wilt exploiteren, heeft u een exploitatievergunning nodig als bedoeld in
artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Haaksbergen (Apv).
Met dit formulier vraagt u een exploitatievergunning aan bij de gemeente Haaksbergen. Met dit formulier
kunt u tevens een terras aanvragen. Dit geldt voor een terras op uw eigen terrein of op gemeentegrond.
Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend tenminste 3 weken voordat u een openbare inrichting wilt
exploiteren indienen.

1. Gegevens aanvrager(s)
- Natuurlijk persoon
1a.
1b.

Naam en voorletters –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– □man □vrouw
Achternaam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1c

Geboortedatum- en plaats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1d.

(Correspondentie) adres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1e.

Postcode –––––––––––––––––––––––––––– Plaats ––––––––––––––––––––––––––––––

1f.

E-mailadres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1g.

Telefoonnummer vast –––––––––––––––––– Mobiel ––––––––––––––––––––––––––––––

1h.

Burger Service Nummer (BSN) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Relatie met de inrichting □ Leidinggevende

□ Anders, namelijk –––––––––––––––––––

- Natuurlijk persoon
Naam en voorletters –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– □man □vrouw
Achternaam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geboortedatum- en plaats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Correspondentie) adres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postcode –––––––––––––––––––––––––––– Plaats ––––––––––––––––––––––––––––––
E-mailadres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoonnummer vast –––––––––––––––––– Mobiel ––––––––––––––––––––––––––––––
Burger Service Nummer (BSN) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Relatie met de inrichting □ Leidinggevende

□ Anders, namelijk –––––––––––––––––––

Rechtspersoon
1i.

Bedrijfsnaam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1j.

(Correspondentie) adres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1k.

Postcode ––––––––––––––––––––––––––––– Plaats ––––––––––––––––––––––––––––––

1l.

KvK of vestigingsnummer–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1m

Telefoonnummer –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2. Contactgegevens gemachtigde
Verzorgt een gemachtigde deze aanvraag, vul dan de onderstaande gegevens in.

□man □vrouw

2a.

Naam en voorletters –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2b.

Achternaam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2c

Geboortedatum- en plaats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2d.

(Correspondentie) adres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2e.

Postcode –––––––––––––––––––––––––––– Plaats ––––––––––––––––––––––––––––––

2f.

E-mailadres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2g.

Telefoonnummer vast –––––––––––––––––– Mobiel ––––––––––––––––––––––––––––––

2h.

Burger Service Nummer (BSN) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hantekening gemachtigde ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Het betreft een aanvraag voor
3a.
3b.
3c.
3d.
3e.

□
□
□
□
□

vestiging van een nieuw bedrijf ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
overname van een bestaand bedrijf –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wijziging ondernemersvorm –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wijziging van de inrichting ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wijziging van de activiteiten –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Gegevens inrichting
4a.

Naam inrichting ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4b.

Vestigingsadres ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4c.

Postcode –––––––––––––––––––––––––––––––– Plaats –––––––––––––––––––––––––––

4d.

KvK of vestgingsnummer –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4e.

telefoonnummer vast ––––––––––––––––––––––– Mobiel –––––––––––––––––––––––––––
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5. Bedrijfsomschrijving (meerdere varianten mogelijk)

□ discotheek
□ eetcafé
□ buurthuis
□ (sport)kantine 
□ koffie/theehuis
□ pension
□ bistro




□ cafetaria/snackbar
□ shoarmazaak
□ restaurant
□ café
□ pizzeria
□ ijssalon
□ bar-dancing

□ lunchroom

□ hotel/restaurant
□ broodjeszaak
□ sociëteit
□ pool- en snookercentrum
□ eethuis

Anders, namelijk –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. De gewenste openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van ………..…. uur
van …………... uur
van ………..…. uur
van …..………. uur
van …..………. uur
van …..………. uur
van …..………. uur

tot ………..…. uur.
tot ………..…. uur.
tot …………… uur.
tot …..………. uur.
tot …..………. uur.
tot …..………. uur.
tot …..………. uur.

De Algemene Plaatselijke Verordening Haaksbergen schrijft in artikel 2.29 sub a voor dat openbare
inrichtingen op zondag tot en met zaterdag tussen 02.00 uur en 06.00 uur gesloten dienen te zijn.
Op grond van 2:29 sub b dient een openbare inrichting gesloten te zijn op zaterdag en zondag tussen
03.00 uur en 06.00 uur, mits de exploitant van de openbare inrichting hiertoe een convenant heeft
ondertekend.

6. Overige vragen openbare inrichting
6a. Kunnen in de inrichting middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet worden verstrekt
en of gebruikt?

□ Ja

□ Nee

6b. Kunnen etenswaren in de inrichting worden afgehaald?

□ Ja

□ Nee

6c. Wenst u een bezorgdienst te exploiteren?

□ Ja

□ Nee

6d. Welke vormen van amusement of ontspanning worden er aan de bezoekers geboden?

□ mech.muziek □levende muziek □ gelegenheid tot dansen
□ films/video □spellen (omschrijving) □ Anders, namelijk ––––––––––––––––––––––––
6e. Als er een gelegenheid tot dansen is, wat is de oppervlakte van de dansvloer?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– m²
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7. Aanvraag terras
7a.

Terras staat op

□ gemeentegrond □ eigen grond

7b.

Situering terras

□ voorzijde □ achterzijde □ zijkant □ terras grenst aan gevel

7c.

Lengte terras ––––––– m

7d.

U plaatst het volgend aantal

7e.

Op welke wijze zet u het terras af (bijv. met plantenbak of vast schot). –––––––––––––––––

breedte terras ––––––– m

□ anders, namelijk –––––––––

totale oppervlak terras –––––––– m²

□ –––––––– tafels □ ––––––– stoelen □ –––––––parasols

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7f.

Gedurende welke periode wil u een terras plaatsen? –––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7g.

Wat zijn de gewenste openingsdagen- en tijden van het terras? ––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7h.

Plaats meubilair na sluitingstijd ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7i.

Eventuele nadere omschrijving terras –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Bijlagen
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:







Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van alle ondernemer(s) /bestuurder(s);
Koop-, huur- of pachtovereenkomst van de openbare inrichting;
Een situatieschets/ plattegrond/ inrichtingstekening op schaal (bij voorkeur 1:100), waarop
duidelijk de locatie, de inrichting en de afmetingen van de openbare inrichting (en indien
gewenst het terras) zijn aangegeven;
Volledig ingevulde Bibob vragenformulier en voorzien van alle gevraagde bijlagen;
Voorzover van toepassing een opgave van adressen van overige/andere inrichting(en), die
door de houder werden of worden geëxploiteerd;

Naast de hierboven genoemde bijlagen kan nadere informatie worden gevraagd indien dit in het
belang van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk mocht zijn.
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9. Ondertekening door aanvrager

Naam ondernemer(s) / bestuurder(s) ––––––––––––––––––––––––––

Datum ––––––––––––––

Aldus naar waarheid ingevuld,

Handtekening ondernemer(s) / bestuurder(s)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Toelichting
Denkt u eraan dat alle gevraagde gegevens zijn ingevuld, alle bijlagen zijn toegevoegd en het
formulier is voorzien van de benodigde handtekening(en).
Wanneer de gevraagde informatie door u niet wordt ingediend dan kan de burgemeester, op grond
van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.
Leges
Voor het in behandeling nemen van deze vergunning worden leges geheven
Nadere informatie over de afhandeling van uw aanvraag kun u inwinnen bij de Team veiligheid
toezicht en openbare Orde via het telefoonnummer (053) - 5734567 of per mail via
gemeente@haaksbergen.nl.

Bestemmingsplan.
Als u een terras wil aanvragen controleer dan eerst of er een terras is opgenomen in het
paraplubestemmingsplan terrassen in haaksbergen op het aangevraagde adres. Als deze niet is
opgenomen moet u mogelijk eerst een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

U kunt dit formulier indienen per post, gemeente Haaksbergen, t.a.v. Team veiligheid toezicht en
openbare Orde (postbus 102, 7480 AC Haaksbergen), per mail gemeente@haaksbergen.nl of
persoonlijk afgeven aan de balie van het gemeentehuis aan de Blankenburgerstraat 28 te
Haaksbergen.
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