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Open dit formulier met Adobe Reader om deze vanachter uw beeldscherm in te vullen (niet alle browsers ondersteunen deze 

optie). Na het invullen, opslaan, printen en ondertekenen.  

 

Aanvraagformulier exploitatievergunning gemeente Harderwijk 
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk 
 

 

1 De vergunning wordt aangevraagd voor 
  a Openbare inrichting  zonder terras 
  b Openbare inrichting  met  terras  

   (let op: voor het exploiteren van een terras is een afzonderlijke terrasvergunning vereist) 
 

2 De aanvraag heeft betrekking op 
  a vestigen van een nieuwe openbare inrichting 
  b overnemen van een bestaande openbare inrichting 
  c anders namelijk  

 

3 Aard van de openbare inrichting (meerdere keuzes zijn mogelijk) 
  a café  e theehuis  
  b restaurant  f clubhuis  
  c cafetaria  g afhaal-/bezorgdienst: 
  d discotheek  h anders namelijk:  

 

4 Welke ondernemingsvorm heeft uw bedrijf 
  1 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  

  2 Handelsnaam van het bedrijf  

 

5 Alcoholhoudende dranken 
 Bent u voornemens alcoholhoudende dranken te schenken/verkopen?  Nee  Ga door naar vraag 6   
   Ja* Ga door naar vraag 9 
  *En zo ja, dan dient u ook een Drank- en Horecawetvergunning aan te vragen. U hoeft de gevraagde bijlagen (indieningsvereisten)  

  die dubbel gevraagd worden slechts één keer aan te leveren, om dubbelingen te voorkomen.  

 

6 Gegevens van de exploitant of bestuurder 1 
 Achternaam :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  
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 Gegevens van de exploitant of bestuurder 2 
 Achternaam :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  

 

         Heeft u meer bestuurders of exploitanten? Maak dan gebruik van de bijlage 1 (achter dit formulier) 

 

7 Gegevens van de openbare inrichting 
 Straatnaam/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 e-mail adres :  

 

8 De openbare inrichting is voor publiek geopend op 
  maandag van  tot   uur 

  dinsdag van  tot   uur 

  woensdag van  tot   uur 

  donderdag van  tot   uur 

  vrijdag van  tot   uur 

  zaterdag van  tot   uur 

  zondag van  tot   uur 

 

9 Gegevens inrichting pand 
 Omschrijving van de tot de inrichting behorende ruimtes en lokaliteiten 

 a Benaming van de ruimte/lokaliteit  Situering in de inrichting/etage  Oppervlakte in m
2
 

       

       

       

       

 b Aantal voor bezoekers bestemde ingangen:  

 c Aantal uitgangen en vluchtwegen:  

 d Maximaal toegestaan aantal personen in het horecabedrijf volgens gebruiksmelding:  
 

10 Beoogde doelgroep 
 Het horecabedrijf richt zich op de volgende doelgroep of doelgroepen bezoekers (meerdere opties mogelijk) 
 Leeftijdscategorie Herkomst 
  Alle leeftijden  Wijk / straat 
  16  tot ca 25 jaar  Gehele stad 
  25 tot ca 40 jaar  Regio 
  40  jaar en ouder  Landelijk en toeristen 
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11 Exploitatie en maatregelen tegen overlast 
 De exploitant van een openbare inrichting heeft als plicht om de orde in de openbare inrichting te 

handhaven en in de directe omgeving van de openbare inrichting hinder veroorzaakt door komende of 
vertrekkende bezoekers, te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Kunt u hierna aangeven: 

 

 
 

a Welke maatregelen heeft u genomen c.q. gaat u nemen om de hiervoor omschreven overlast te 
voorkomen danwel zoveel mogelijk te beperken? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b Op welke manier heeft u zicht op de komende en vertrekkende bezoekers? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c Welke instructies krijgen uw medewerkers voor het ontvangen en uitlaten van bezoekers? 
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12 Terrasgegevens 
 Alleen invullen indien (ook) een terras wordt geëxploiteerd 

 a Wilt u ook een terras exploiteren?   Ja  Nee 
        
 Terras, aansluitend aan de inrichting      
 b Ligt het terras op de openbare weg/ gemeentegrond?   Ja  Nee (bijvoorbeeld achtererf) 
 c benodigde oppervlakte in m²    breedte in m:  lengte in m:  

 d Welke maanden wilt u het terras plaatsen?  
 

 Eiland terras      
 b Ligt het terras op de openbare weg/ gemeentegrond?   Ja  Nee (bijvoorbeeld achtererf) 
 c benodigde oppervlakte in m²    breedte in m:  lengte in m:  

 d Welke maanden wilt u het terras plaatsen?  

 

13 Indieningsvereisten 
 Bij dit aanvraagformulier dient u de volgende stukken mee te sturen: 

 1 kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument van aanvrager(s);  Bijgevoegd 
 2 een plattegrond van de indeling van de openbare inrichting en het terras  

schaal van maximaal 1:100; 
 
 

 
Bijgevoegd 

 3 een huur-, pacht-  of koopovereenkomst van het pand waar de openbare  
 inrichting zal worden  geëxploiteerd; 

 
 

 
Bijgevoegd 

 4 indien van toepassing oprichtingsakte of statuten;  Bijgevoegd 
 5 een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier;  Bijgevoegd 
 6 bij drie of meer exploitanten of bestuurders de aanvullende gegevens op bijlage 1;  Bijgevoegd 
 7 Indien u gebruik maakt van leidinggevende(n) niet zijnde bestuurder of exploitant 

dan dient leidinggevende de afzonderlijke verkarling (bijlage 2);  Bijgevoegd 
 

14 Ondertekening 
 De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 
 

   Exploitant 1  Exploitant 2 
 Naam :    

 Plaats en datum :    

  
Handtekening :  

  

 

Heeft u het formulier met Adobe Reader ingevuld? Sla het ingevulde formulier op,  print en zorg voor ondertekening. En 
verstuur deze met alle bijlagen. Alléén een volledig ingevulde formulier en bijlagen worden in behandeling genomen. 

 

Toelichting voor de exploitant/bestuurder/aanvrager 

- De exploitant zijn alle personen voor wiens rekening de onderneming wordt geëxploiteerd. 

- Alleen een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag, compleet met bijlagen wordt in behandeling genomen. 

- Het aanvraagformulier en de bijlagen kunt u zenden naar het volgende adres:  

Gemeente Harderwijk, Klantmanager Bijzondere wetten, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk. 

- Voor coffeeshop geldt een afwijkende (inschrijvings)procedure. Voor beleid hierover zie site gemeente Harderwijk 

- Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning is volgens  

de legesverordening een tarief verschuldigd. Het tarief staat in de legesverordening van het  

betreffende jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro.  

- Indien het terras zich bevindt op gemeentegrond wordt precariobelasting geheven.  
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BIJLAGE 1    (extra invulblad bij vraag 6 – alleen invullen indien van toepassing)  

 

Gegevens bestuurders / exploitanten 

 Gegevens van de exploitant  of bestuurder 3 
 Achternaam :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  

 Plaats en datum :  

  
Ondertekening :  

 

 Gegevens van de exploitant of bestuurder 4 
 Achternaam :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  

 Plaats en datum :  

 
 Ondertekening : 

 

 

 

 Gegevens van de exploitant of bestuurder 5 
 Achternaam :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  

 Plaats en datum :  

 
 Ondertekening : 

 

 

 

Bij meer dan 5 exploitanten of bestuurders dan kunt u deze bijlage meerdere malen gebruiken 
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BIJLAGE 2          Verklaring leidinggevende  
(dit formulier moet afzonderlijk door alle leidinggevende(n) worden ingevuld)  
 
Behorende bij de aanvraag ter verkrijging / wijziging van een exploitatievergunning 
 
 

1 De verklaring hoort bij de aanvraag ter:  verkrijging van een exploitatievergunning  
  of  
   wijziging van de exploitatievergunning 
 

2 Gegevens van de openbare inrichting 
 Handelsnaam :  

 Straatnaam Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 e-mail adres :  

 KvK-nummer :  
 

3 Gegevens van de leidinggevende 
 Achternaam :  
 Indien gehuwd: achternaam partner :  

 Voornamen (voluit) :  

 BSN nummer :  

 Adres/ Huisnummer :  

 Postcode / Plaats :  

 Telefoonnummer :  

 Geboortedatum :  

 Geboorteplaats :  

 

   Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf 
 met ingang van (datum):  

    
 Is de leidinggevende in loondienst  Nee  
   Ja voor hoeveel uur?  
 

4 Curatele, psychiatrisch behandeling / tbs, ouderlijke macht 
 a Staat de leidinggevende onder curatele?   Ja  Nee 
 b Is de leidinggevende met toepassing van art. 37 van het 

Wetboek van Strafrecht (WvSr) in een psychiatrisch ziekenhuis 
geplaatst of met toepassing van art. 37 van het WvSr ter 
beschikking gesteld?   Ja  Nee 

 c Is de leidinggevende uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet?   Ja  Nee 
 

5 Ondertekening 
 De ondertekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Het verstrekken van onjuiste 

of onvolledige gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning en is strafbaar. 
   Exploitant   Leidinggevende 
 Naam :    

 Plaats en datum :    

  
Handtekening :  
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