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Aanvraag exploitatievergunning 
 
ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maassluis  
 
Gegevens Aanvrager/Vertegenwoordiger 

 

Vertegenwoordiger 

Naam: _______________________________________________ 

Woonadres: _______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: _______________________________________________ 

Gemachtigd door: _______________________________________________ 

 

Aanvrager 

Voorna(a)m(en) voluit: _______________________________________________ 

Achternaam: _______________________________________________ 

Geboortedatum:  _______________________________________________ 

Geboorteplaats:  _______________________________________________ 

Woonadres:   _______________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  _______________________________________________ 

Telefoon (privé):  _______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 

 

Horecabedrijf  (als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening) 

Zaaknaam:   ______________________________________________ 

Zaakadres:   ______________________________________________ 

Postcode/plaats:  ______________________________________________ 

Telefoon:   ______________________________________________ 

Soort exploitatie:  ______________________________________________ 
 
verzoekt in deze hoedanigheid voor bovenvermeld horecabedrijf een vergunning als bedoeld in 
artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 
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De houder(s) van het horecabedrijf: 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  _______________________________________________ 

Geboorteplaats:   _______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 

 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : ______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 

 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 
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De leidinggevende(n) van het horecabedrijf: 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 

 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 

 

Naam: ______________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit: ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

Geboorteplaats:  ______________________________________________ 

Woonadres: ______________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoon (privé): ______________________________________________ 

Burgerservicenummer : _______________________________________________ 

Legitimatiebewijs:  soort   nummer: ____________________ 
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Het betreft:       Bijlagen: 

overname van horecabedrijf         stortingsbewijs 

wijziging in aard van exploitatie         situatietekening van terras 

wijziging in (personeels-) beheer         tekening van aanzicht terras/ 

plaatsen van nieuw terras op openbare weg       constructie schotten  

uitbreiding openstelling (in tijden)         situatietekening horecabedrijf 

anders, nl. ________________________________________________________________ 

 

Aanvrager exploiteert tevens het horecabedrijf/de horecabedrijven: 

Zaaknaam:   _____________________________________________ 

Zaakadres:   _____________________________________________ 

Postcode/plaats:  _____________________________________________ 

 

Aanvrager was houder van laatst geëxploiteerd(e) horecabedijf/horecabedrijven: 

Zaaknaam:   _____________________________________________ 

Zaakadres:   _____________________________________________ 

Postcode/Plaats:  _____________________________________________ 

 

Hoe is deze exploitatie beëindigd? 

 overgedragen aan nieuwe exploitant per (datum)___________________________ 

 sluiting door intrekking van Drank- en Horecavergunning, bij besluit van (datum en instantie) 

____________________________________, om reden(en) van _______________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 sluiting door intrekking van exploitatievergunning, bij besluit van (datum en 

instantie)_________________________________________________, om reden(en) van  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 door een calamiteit (brand, e.d.) ________________________________________ 

 anders, namelijk:_____________________________________________________ 
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Openingstijden horecabedrijf 

Openingstijden horecabedrijf:  van ___________ uur tot ___________ 

      van ___________ uur tot ___________ 

 

 

Aard van de exploitatie 

Aard van de exploitatie: ______________________________________________ 

 

 

Verstrekken eet- en/of drinkwaren 

In het horecabedrijf worden de volgende eet- en/of  Gelegenheid voor gebruik ter  

drinkwaren verstrekt?      plaatse? 

 versnaperingen/snacks      ja  nee 

 maaltijden        ja  nee 

 alcohol houdende dranken      ja  nee 

 alcoholvrije dranken      ja  nee 

 soft drugs        ja  nee 

 andere, nl.____________________________________________ 

 

 

Vormen van amusement/ontspanning 

Speelautomaten: *)    

 kansspelautomaten (aantal)   _____ 

 behendigheidsautomaten (aantal)   _____ 

 
*) voor het aanwezig hebben van speelautomaten dient jaarlijks een vergunning aangevraagd te worden.  
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Muziek: 

- achtergrondmuziek       ja  nee 

- disco        ja  nee 

- live optredens       ja  nee 

- anderszins,nl. ______________________________________________________________ 

 

Wordt muziek mechanisch versterkt?    ja  nee 

  

Is er gelegenheid tot dansen?    ja  nee 

Zo ja, oppervlakte dansvloer:    ______ m2 

Overige vormen van ontspanning:  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Gegevens horecabedrijf 

In welk(e) pandgedeelte(n) wordt het horecabedrijf  

gevestigd?      _________________________________ 

 

Wat is/zijn de oppervlakte(n) van de ruimte(n) _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

Betreft het een bestaand pand?      ja  nee 

Gaat u verbouwen?       ja  nee 

Zo ja, heeft u een bouwvergunning aangevraagd?   ja  nee 

 

Terras 

Wordt op of aan de openbare weg grond in gebruik 

genomen t.b.v. een terras?      ja  nee 
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Zo ja, waar wordt dat terras in gebruik genomen?    op de openbare weg 

(situatietekening bijvoegen)       op eigen erf / terrein 

           gepachte grond 

 

Is het terras overdekt?       ja  nee 

Wordt het terras afgeschermd met schotten?    ja  nee 

 

Wat is de oppervlakte van het terras?     _______ m2 

(s.v.p. plattegrondtekening bijvoegen) 

 

Wat zijn de openingstijden van het terras?   van ___________ uur tot ______________ 

        van ___________ uur tot ______________ 

 

 

Ondernemings- of Beleidsplan 

Bij de indiening van de aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning dient tevens 

een ondernemings- c.q. beleidsplan te worden ingediend. In dit plan dienen de volgende 

onderwerpen aan de orde te komen:  

1. Alcoholmatiging en preventie van alcoholmisbruik 

2. Verbod van handel in - en gebruik van harddrugs 

3. Verbod van handel in softdrugs 

4. Verboden wapenbezit 

5. Overlast in het horecabedrijf 

6. Overlast buiten het horecabedrijf 

 

Bij de beschrijving van de bovengenoemde onderwerpen in het plan, dienen de volgende 

aspecten te worden beantwoord:  

a. hoe geeft u uitvoering aan de voorschriften/hoe draagt u zorg voor de naleving van het 

verbod?  

b. Welke maatregelen heeft u getroffen?  
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c. Welke maatregelen bent u voornemens te gaan treffen? (voor wat betreft het onderwerp 

genoemd onder 6,  overlast buiten het horecabedrijf, dient u in ieder geval aandacht te 

besteden aan de volgende onderwerpen: 

- het stallen van fietsen, brommers, scooters, motoren e.d. van bezoekers; 

- het parkeren van auto’s van bezoekers 

- van uw horecabedrijf afkomstige bezoekers die overlast veroorzaken in de omgeving 

(zoals bv. ’s nachts blijven rondhangen, herrie schoppen, verontreinigen van de 

openbare weg, plegen van vernielingen e.d.). 

 

 

 

 

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

 

Maassluis, _____________________________________________(datum)  

 

 

______________________________________________________ (naam)  

 

 

______________________________________________________ (handtekening) 

 

 

N.B. Er kan niet tot exploitatie worden overgegaan, voordat de gevraagde vergunning is 

verleend! 
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