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27.06.2022

Aanvraag horeca-
exploitatievergunning

1 Gegevens inrichting

KvK nummer

Adres           

Postcode en plaats 

Telefoonnummer                     

Faxnummer       

Emailadres   

Bij het ontbreken van het KvK-nummer (indien aanvrager organisatie of onderne-
ming is), worden legeskosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening gebracht.

2 Vergunning wordt gevraagd voor het uitoefenen van 
 Een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet.
 Voor publiek toegankelijke lokaliteit, open plaats, tuin of gedeelte daarvan waar 

bij wijze van hoofdfunctie of overwegende nevenfunctie klanten al dan niet 
tegen betaling eetwaren voor directe consumptie en/of alcoholvrije dranken 
verkrijgen en/of verbruiken.

 Een afhaalcentrum, zoals een winkel waar eetwaren en/of alcoholvrije dranken 
worden verstrekt maar niet worden genuttigd.

3 De aanvraag heeft betrekking op 
 Vestiging nieuw bedrijf
 Overname bestaand bedrijf
 Wijziging in de aard van de horeca-inrichting
 Wijziging ondernemingsvorm
 Optreden nieuwe leidinggevende(n)

> lees verder
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4 Ondernemingsvorm
 Natuurlijk(e) persoon/personen (u kunt vraag 6 en 6a overslaan)
 Rechtspersoon/rechtspersonen (gaat u verder bij vraag 6)

5 Gegevens natuurlijk(e) persoon/personen
Ondernemer A
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Telefoonnummer

Emailadres

Ondernemer B

BSN

Naam en voorletters

Telefoonnummer

Emailadres

6 Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon

Naam

Vestigingsplaats

6a Gegevens bestuursleden van de rechtspersonen
Bestuurslid I

BSN

Naam en voorletters

Bestuurslid II

BSN

Naam en voorletters
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3/4 7 Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden
Leidinggevende I

BSN

Naam en voorletters

Leidinggevende II

BSN

Naam en voorletters

Leidinggevende III

BSN

Naam en voorletters

Leidinggevende IV

BSN

Naam en voorletters

Leidinggevende V

BSN

Naam en voorletters

8 Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten en 
terrassen

Omschrijving    Oppervlakte in m2

1.

2.

3.

4.
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4/4 9 Op welke dagen en tijdstippen is de horeca-inrichting voor het publiek 
geopend

Dag   van/uur   tot/uur
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag 

Vrijdag

Zaterdag

Zondag 

10 Verklaring

Ondergetekende verklaart dat hij/zij geen softdrugs of andere drugs ingevolge van de artikel 2 en 3 
van de Opiumwet in zijn/haar horeca-inrichting verkoopt of laat verkopen, verhandelt of laat verhan-
delen, gebruikt of laat gebruiken.

Tevens verklaart ondergetekende dat hij/zij zorg zal dragen dat ten alle tijden tenminste één bevoegd 
leidinggevende (exploitant of beheerder) in de horeca-inrichting aanwezig is op de momenten dat de 
inrichting geopend is voor het publiek.

11 Ondertekening aanvrager

Plaats  Datum

Handtekening

 
De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag horeca-exploitatievergunning.


