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
bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een NV of BV met beperkte aansprakelijkheid
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene plaatselijke
verordening Leeuwarden

I Algemene vragen
1A Soort horecabedrijf
De vergunning wordt aangevraagd voor het exploiteren van een
(geef hier een omschrijving van het soort horecabedrijf)

Worden in het horecabedrijf ook alcoholische dranken aangeboden
of verstrekt?

0 ja. Indien u ‘ja’ heeft aangekruist, dient u te beschikken over een
geldige Drank- en Horecavergunning. Als u deze vergunning nog
niet heeft, moet u deze aanvragen. De hierna in te vullen gegevens
moeten overeenstemmen met deze Drank- en horecavergunning.
0 nee

Worden in het horecabedrijf ook softdrugs aangeboden of verstrekt?

0 ja
0 nee

1B De aanvraag heeft betrekking op

0 vestiging van een nieuw bedrijf
0 overname van een bestaand bedrijf
0 wijziging ondernemingsvorm
0 andere omstandigheden, te weten

1C De aanvrager richt zich op activiteiten van

0 recreatieve aard
0 sportieve aard
0 sociaal-culturele aard
0 educatieve aard
0 levensbeschouwelijke aard
0 godsdienstige aard

2 Onderneming ten behoeve waarvan de vergunning wordt aangevraagd
Is de aanvrager een:

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

122 12
1222222222
781

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)
Fiscaalnummer
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste
vijf jaar gebruik heeft gemaakt

3 Tot de inrichting behorende lokaliteiten
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

4 Terras
Wordt ook een terras in gebruik genomen?

0 ja
0 nee

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

0 ja
0 nee

Grootte van het terras in m2

122

Terraslocatie

5 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

6 Leidinggevenden
Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de
leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming of is
commissaris, procuratiehouder, gevolmachtigde of beheerder.
6A Wie geven momenteel leiding?
Huidige leidinggevenden:
Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortegemeente
Geboortedatum
Telefoon
Functie

Leidinggevende 1

Leidinggevende 2

Leidinggevende

Als er meer leidinggevenden zijn, kunt u hun gegevens vermelden in een
bijlage die u bij deze aanvraag voegt.
Als er van deze personen geen arbeidsovereenkomst aanwezig is,
geef dan hieronder de reden daarvan aan

Is/zijn de leidinggevende(n) nog elders zelfstandig of in loondienst
werkzaam?

0 ja
0 nee

Als de vorige vraag met ja is beantwoord, geef dan hieronder aan welke
persoon in welke functie en bij wie of waar deze werkzaam is.

6B Wie hebben in de afgelopen drie jaar leiding gegeven?
Geef in een bijlage de namen, geboortedata, periode en functie aan van de
personen die in de afgelopen drie jaar leiding hebben gegeven.
6C Curatele, psychiatrisch ziekenhuis/tbs en ouderlijke macht
Staat/staan de leidinggevende(n) onder curatele?

0 ja. Zo ja, om welke leidinggevende(n) gaat het?

0 nee
Is/zijn de leidinggevende(n) met toepassing van artikel 37 van het
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of
met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter
beschikking gesteld?

0 ja. Zo ja, om welke leidinggevende(n) gaat het?

0 nee
Is/zijn de leidinggevende(n) uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet? 0 ja. Zo ja, om welke leidinggevende(n) gaat het?

0 nee
6D Zeggenschap
Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen
op het te voeren beleid van de onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de aanvrager zijn onder
meer aandeelhouders. Zij hebben zeggenschap door middel van de
vergadering van aandeelhouders.
Wie hebben, voor zover van toepassing, momenteel zeggenschap
en wie hebben in de afgelopen drie jaar zeggenschap gehad over
de aanvrager?
Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de
rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van
de Kamer van Koophandel, staan vermeld.
6E Vermogensverschaffers
Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen
drie jaar vermogen verschaft aan de aanvrager?

6F Wijze van financiering
Hoe worden de activiteiten van de onderneming,
waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

0 Met eigen vermogen
0 Met vreemd vermogen via een bankinstelling
0 Anders (zie hieronder)

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financierder vermelden:
Achternaam
(indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen)
Voornamen
Woonadres
Postcode en plaats

12 1222

of:
Naam onderneming
Correspondentieadres
Postcode en plaats

12 1222

7 Speelautomaten
Wilt u in uw horecabedrijf speelautomaten plaatsen?

0 ja. Zo ja, hoeveel en welke (maximaal twee speelautomaten)
Aantal kansspelautomaat
Aantal behendigheidsautomaat
0 nee

8 Voorkoming van overlast
Welke maatregelen neemt u om overlast te voorkomen
-

ten aanzien van het parkeren (ook fietsen)

-

ten aanzien van het geluid (dat wordt veroorzaakt door bezoekers
van terras of bezoekers die inrichting verlaten)

-

ten aanzien van vervuiling rond het horecabedrijf

-

ten aanzien van rondhangende bezoekers

9 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld
De volgende vraag hoeft niet ingevuld te worden als de relevante informatie al bij vraag 2A is gegeven.
Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld:
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

12
12

II Aanvullende vragen
10 Betrokkenheid bij andere ondernemingen
Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande
betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld
NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging, Vennootschap onder Firma,
of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef ook aan welke functie
(bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager heeft/had in deze
rechtspersoon.
Geef deze gegevens weer op bijlage 1 “Opgave functies in andere ondernemingen”.

11 Schulden/faillisementen/uitstel van betalingen
11A Heeft de aanvrager nu of in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de
datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken
gehad met een of meer van de volgende situaties?

0 Uitstel van betaling
0 Staat van faillissement

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan,
op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat
de huidige status is:
Rechtbank te

Datum

Naam curator

Huidige status

14B Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

0 ja. Zo ja, wat voor schulden?

0 nee

12 Andere vergunningen
12A Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum
van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie één
of meerdere van de volgende vergunningen gekregen: drank- en
horecavergunning, exploitatievergunning, vergunning op basis van
de verordening speelautomatenhallen?

0 ja. Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

Bij welke instantie(s) aangevraagd:

Datum

0 nee
12B Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en)
zoals vermeld onder A in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum
van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende
situaties? Aankruisen wat van toepassing is:
0 Weigering van de vergunning
0 Intrekking van de vergunning
0 Verstrekking onder voorwaarden
0 Aanvraag, die nog in behandeling is
0 Oplegging van een bestuurlijke boete
0 Toepassing van bestuursdwang
Bij welke instantie(s) aangevraagd:

Datum

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
Handtekening en naam aanvrager:

Plaats

In te leveren bijlagen
Financiële stukken
•

Verlenging/overname/wijziging rechtsvorm/nieuwe onderneming

Als het gaat om een aanvraag voor verlenging van de vergunning:
- meest recente balans
- besluit tot verlening goedkeuring (décharge)
- indien van toepassing: omzetcijfers van de laatste drie jaar (gespecificeerd)
Als het gaat om een aanvraag bij gehele/gedeeltelijke overname bestaande onderneming en bij gewijzigde ondernemingsvorm bij bestaande onderneming:
- ondernemingsplan
- meest recente balans vorige onderneming/ondernemer
- besluit tot verlening goedkeuring (décharge) vorige onderneming/ondernemer
- indien van toepassing: omzetcijfers van de laatste drie jaar (gespecificeerd) van de
vorige onderneming/ondernemer
- overnamecontract
Als het gaat om een aanvraag voor een nieuwe onderneming:
- ondernemingsplan
•

Wijze van financiering

Als de onderneming wordt gefinancierd met eigen vermogen:
- indien van toepassing: belastingaangiften en/of aanslagen laatste twee jaar
- bij erfenis of schenking: gewaarmerkte boedelverdeling/schenkingsakte
Als de onderneming wordt gefinancierd met geld uit een andere onderneming van dezelfde aanvrager:
- meest recente balans van financierende onderneming
- indien van toepassing: omzetcijfers van de laatste drie jaar (gespecificeerd)
- indien van toepassing: meest recente belastingopgave
Als de onderneming wordt gefinancierd met vreemd vermogen:
- gewaarmerkte en ondertekende financieringsovereenkomst met de bank
- onderhands contract tot geldlening
Overige stukken
Telkens als de situatie op u van toepassing is, moet u het bijbehorende stuk indienen. Bij een verlenging van de vergunning hoeft u niet de stukken in te dienen die u al eerder heeft ingediend.Wel moeten de stukken dan nog actueel zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden)
Lijst waarop is aangegeven wie nu en in de voorgaande drie jaren zeggenschap uitoefenen of
hebben uitgeoefend
Als de aanvrager belastingplichtig is: Verklaring belastingdienst omtrent betalingsgedrag
Lijst waarop is aangegeven wat de huidige leidinggevenden zijn en die van de voorgaande drie jaren
Lijst met de NAW-gegevens van de barvrijwilligers
Per leidinggevende:
Legitimatiebewijs en een verblijfsvergunning als de persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft
Arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)
Verklaring omtrent gedrag (bij horecabedrijf dat geen alcohol schenkt)
Bij huur of pacht van het pand: huur- of pachtovereenkomst pand
Bij pacht van de inventaris: pachtovereenkomst inventaris
Als de aanvrager een stichting of vereniging is: statuten
Als een terras wordt aangevraagd: kadastrale tekening schaal 1:500
Als de invuller van het formulier de aanvrager vertegenwoordigt: machtiging waaruit blijkt dat de
invuller van het formulier de aanvrager mag vertegenwoordigen
Als de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van het aanvraagformulier van
een andere gemeente een of meer van de volgende vergunningen heeft gekregen: drank- en
horecavergunning, exploitatievergunning (zowel horeca als seksinrichting), vergunning op basis van
de verordening speelautomatenhallen: kopie van deze door andere gemeenten verleende vergunningen
Als de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van het aanvraagformulier te
maken heeft gehad met de volgende situaties: weigering of intrekking van de vergunning, verstrekking
onder voorwaarden, aanvraag die nog in behandeling is, oplegging van een bestuurlijke boete,
toepassing van bestuursdwang: kopie van deze door andere gemeenten genomen beslissingen

NB: Bij de aanvraag kan worden volstaan met een kopie van de stukken. U kunt echter gevraagd worden
om het origineel te tonen.

Bijlage 1 Rechtspersoon (vraag 10)
Opgave functies in andere ondernemingen

1.

Van

12 12 1222(dag-maand-jaar) tot 12 12 1222 (dag-maand-jaar)

Statutaire naam van de onderneming
Statutaire vestigingsplaats
Feitelijk adres
Postcode en plaats

12 1222

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te
Onder nummer
In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken*?
* Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

2.

Van

12 12 1222(dag-maand-jaar) tot 12 12 1222 (dag-maand-jaar)

Statutaire naam van de onderneming
Statutaire vestigingsplaats
Feitelijk adres
Postcode en plaats

12 1222

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te
Onder nummer
In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken*?
* Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

3.

Van

12 12 1222(dag-maand-jaar) tot 12 12 1222 (dag-maand-jaar)

Statutaire naam van de onderneming
Statutaire vestigingsplaats
Feitelijk adres
Postcode en plaats

12 1222

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te
Onder nummer
In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken*?
* Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

