Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
Telefax 058 215 39 49
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Exploitatievergunning horecabedrijf niet alcohol
(inclusief coffeeshop)
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28
van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
1 Algemene vragen
1A Soort horecabedrijf
a.

De vergunning wordt aangevraagd voor het exploiteren van een

0 hotel
0 pension 0coffeeshop
0 cafetaria 0snackbar
0 aanverwante inrichtingen waar logies wordt verstrekt,
tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen
voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt)
0 anders, te weten

U dient een Verklaring omtrent gedrag voor de leidinggevenden aan te vragen. Zie toelichting 1
b.

Worden in het horecabedrijf ook softdrugs aangeboden of verstrekt? 0 nee.
0 ja. U dient tevens te beschikken over een gedoogverklaring.
Zie toelichting 2.

1B De aanvraag heeft betrekking op

0 vestiging van een nieuw bedrijf (bijlage C)
0 overname van een bestaand bedrijf (bijlage C, D, E, F)
0 wijziging ondernemingsvorm (bijlage D, E)
0 verlenging vergunning (bijlage A, B)
0 andere omstandigheden, te weten

2 Natuurlijke personen. De vragen 2A en 2B zijn bedoeld voor natuurlijke personen
2A Gegevens aanvrager
Achternaam
(indien u gehuwd bent zowel naam echtgeno(o)t(e) als familienaam invullen)
Voornamen
Woonadres

12 1222
1222222222
Geboortedatum
12 12 1222 Geboortegemeente
Burgerservicenummer (voorheen Sofi-nummer) 1222 122 1222
Postcode en plaats
Telefoon

Geboorteland

Legitimatienummer en soort legitimatiedocument*
* De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld m.b.v. één van
de volgende documenten:
- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de
Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel
107 van de Wegenverkeerswet 1994;
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de
Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;
- een document dat door Onze Minister is aangewezen.

872

2B Gegevens gemachtigde
Is de persoon die het formulier invult ook de aanvrager van de vergunning (bij vraag 2A aangegeven)?
0 ja.

0 nee. Zo nee, vul dan onderstaande vragen in (bijlage A)

Achternaam
(indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen)
Voornamen
Woonadres
Postcode en plaats

12 1222

Functie en/of relatie tot de aanvrager
2C Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren
Naam onderneming
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

12 1222
1222222222

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)
0 eenmanszaak

Ondernemingsvorm

0 vof

0 commanditaire vennootschap (Bijlage B)

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de
laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt

3 Rechtspersonen. Onderneming ten behoeve waarvan
Is de aanvrager een:

0 B.V.

0 N.V.

de vergunning wordt aangevraagd.

0 Stichting

0 Coöperatieve Vereniging

0 Rechtspersoon naar buitenlands recht. Zo ja, welk land?
En met welke rechtsvorm?
0 Anders, namelijk
Statutaire naam van de aanvrager
Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager*
* Statutaire vestigingsplaats is de plaats die vermeld staat op de akte van oprichting.
Feitelijk vestigingsadres:
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

1222222222

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)
Fiscaalnummer
Indien B.V. of N.V.:
Onder welk nummer is de verklaring van geen bezwaar verleend*?
* Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste
vijf jaar gebruik van heeft gemaakt

4 Tot de inrichting behorende lokaliteiten (zalen, terras, rookruimte etc.)
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden:
Ligging in de inrichting en eventuele benaming:

Oppervlakte

1.

m2

2.

m2

3.

m2

4.

m2

5.

m2

Voeg een plattegrond van de inrichting bij (bijlage C)

5 Terras
Wordt ook een terras in gebruik genomen?

0 ja (bijlage D)
0 nee

Wordt met betrekking tot dat terras ook openbare
gemeentegrond in gebruik genomen?

0 ja
0 nee

Grootte van het terras in m2

lengte . . . . . . m x breedte . . . . . . m = 122 m2

Terraslocatie:

6 Openingstijden
0 Maandag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Dinsdag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Woensdag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Donderdag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Vrijdag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Zaterdag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

0 Zondag

van 12 : 12 tot 12 : 12 uur

7 Leidinggevenden
Voor iedere leidinggevende moet het formulier ‘verklaring leidinggevende’ worden ingevuld.
N.B. Het begrip leidinggevende heeft bij horecavergunningen een andere betekenis dan in het normale taalgebruik. Zie toelichting 3.

8 Voorkoming van overlast
Het is niet de bedoeling dat het exploiteren van een horecabedrijf ten koste gaat van de leef- en woonomgeving. Ter voorkoming van overlast is het
goed om hier van te voren al over na te denken. Het gaat om geluid dat wordt veroorzaakt door bezoekers van uw terras of bezoekers die het horecabedrijf verlaten. Weggegooid (verpakkings) materiaal kan voor vervuiling zorgen. Rondhangende bezoekers (zeker als ze ook nog luidruchtig
zijn) kunnen lastig zijn voor omwonenden.
Wilt u hier aangeven hoe u denkt deze vormen van overlast te kunnen voorkomen?

Verklaring
De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem/haar heeft ingevuld,
dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van
de gegeven antwoorden.
Datum

Plaats

Naam aanvrager:

Handtekening:

Lijst bijlagen en toelichtingen

BIJLAGEN
Als de situatie van toepassing is moet u de volgende bijlagen aanleveren. Bij een verlenging van de vergunning en bij wijziging van de ondernemingsvorm hoeft u niet de stukken in te dienen die u al eerder heeft ingediend. Wel moeten de stukken dan nog actueel zijn. Een eerder ingediende
kopie van een paspoort, dat inmiddels verlopen is, is niet meer actueel.
A. Als de invuller van het aanvraagformulier de aanvrager vertegenwoordigt: machtiging waaruit blijkt dat de invuller de aanvrager mag vertegenwoordigen
B. Als de aanvrager een commanditaire vennootschap is: vennootschapscontract
C. Plattegrond van de inrichting
D. Bij aanvraag terras: kadastrale tekening schaal 1:500 (inclusief lengte en breedte maten)
N.B. Bij de aanvraag kan worden volstaan met een kopie van de stukken. U kunt echter gevraagd worden om het origineel te tonen.
Voor vragen over het invullen van dit formulier kunt u de Gemeente Leeuwarden bellen: 14058
TOELICHTINGEN
1.

Toelichting bij verklaring omtrent gedrag
Indien u een exploitatievergunning aanvraagt en geen alcohol schenkt moet u een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor de leidinggevenden
aanvragen. U komt als volgt in bezit van deze verklaring:
• voor deze aanvraag hebt u een aanvraagformulier nodig dat u kunt opvragen bij de gemeente Leeuwarden (14058);
• u moet de verklaring met het in het vorige punt genoemde formulier zelf aanvragen bij Burgerzaken op het Gemeentehuis in de gemeente
waar u woonachtig bent;
• u wordt verzocht het aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. Aan de verklaring omtrent gedrag zijn kosten verbonden;
• de verklaring wordt naar uw huisadres verzonden;
• u wordt verzocht de verklaring bij de gemeente Leeuwarden in te leveren.

2.

Toelichting gedoogverklaring
Binnen de gemeente Leeuwarden is het exploiteren van een coffeeshop aan regels gebonden. Nieuwe coffeeshops mogen alleen gevestigd worden in het gebied binnen de stadsgrachten. Ook geldt er een maximaal aantal coffeeshops.

3.

Toelichting bij leidinggevende
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en horecawet (DHW) komt het begrip leidinggevende voor. Lang niet altijd geeft
deze persoon ook daadwerkelijk leiding. In de APV en DHW wordt een leidinggevende gezien als iemand die belast is met de leiding over de
(dagelijkse) gang van zaken van het horecabedrijf of het horecagedeelte binnen het bedrijf. Bij controle op de vergunningen dient er altijd een
leidinggevende die op de vergunning is vermeld aanwezig te zijn. Voor iedere leidinggevende moet het formulier “verklaring leidinggevende”
worden ingevuld. Bij een eenmanszaak is de exploitant altijd leidinggevende, bij een V.O.F. de twee vennoten. De inschrijving Kamer van Koophandel is bepalend bij een BV of NV. De directeur is bij een BV ook altijd leidinggevende.

