gemeente T i e l
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
Telefax: (0344) 63 72 99
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

In te vullen door de gemeente
Nummer
Datum ontvangst

BSN:

DSP: 75

AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING APV

Toelichting:
Vraagt u tegelijk met een exploitatievergunning ook een vergunning Drank- en Horecawet aan? Dan hoeft u een paar
vragen op dit formulier niet in te vullen, omdat die gegevens dan al bekend zijn. Het gaat om de vragen 1, 2.1 en 2.3..

1. Gegevens ondernemer 1 / bestuurslid 1
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (privé)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Gegevens ondernemer 2 / bestuurslid 2
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (privé)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Gegevens ondernemer 3 / bestuurslid 3
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (privé)
Geboorteplaats
Geboortedatum

1.
Vraagt u de vergunning (ook) 		

q Nee

namens een ander? 			

q Ja, namens:

Toelichting:
Als een ander u machtigt om een aanvraag te doen, stuur dan de machtiging mee.
Hebt u geen machtiging, dan moeten alle aanvragers dit formulier ondertekenen.
De aanvraag heeft betrekking op:

q Vestiging nieuw bedrijf

					q Overname bestaand bedrijf
					q Wijziging ondernemingsvorm
					q Uitbreiding van het aantal lokaliteiten van de inrichting
					q Wijziging van exploitatievorm
					q Andere omstandigheden, namelijk:
2. Gegevens over uw horecabedrijf
2.1 Locatie
Naam horecabedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Eigendom				q Ik ben eigenaar van het pand
					q Ik huur het pand van:

Toelichting:
Is het pand niet van u? Stuur dan een kopie van de huurovereenkomst mee.
2.2 Bedrijfsomschrijving
q Afhaalcentrum

q Broodjeszaak

q Buurthuis

q Coffeeshop

q Discotheek

q (eet)Café

q Jongerencentrum

q Koffie/theehuis

q Restaurant

q Sexclub

q Shoarmazaak

q Snackbar

q Snookercentrum

q Sociëteit

q Sportkantine

q Anders, namelijk		
2.3 Openingstijden
Maandag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Dinsdag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Woensdag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Donderdag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Vrijdag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Zaterdag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Zondag

van

uur tot

uur en van

uur tot

uur=

uur

Totaal aantal uren per week: _____ uur
2.4 Exploitatie

Omschrijf hier wat u precies in het bedrijf gaat doen

3. Terrassen
Wilt u een terras bij uw horecabedrijf?

q Nee g ga verder bij vraag 4
q Ja

Oppervlakte van terras 1					

m2

Oppervlakte van terras 2					

m2

Oppervlakte van terras 3					

m2

Waar ligt terras 1?
Waar ligt terras 2?
Waar ligt terras 3?

Toelichting:
Omschrijf zo duidelijk mogelijk waar de terrassen liggen. Bijvoorbeeld: alleen voor het pand, voor het pand
maar ook voor het pand van de buren, naast het pand, achter het pand.
U wilt een terras op het Plein in Tiel.

Nr(s)

Wat zijn de nummers van het terras?
Zie hiervoor het “Terrasplan Plein”
Is het terras overdekt?

q Nee
q Ja

Verwarmt u het terras met bijv. een

q Nee

heather?

q Ja

Omschrijf hier hoe uw terrastafels- en stoelen eruit zien.

4. Maatregelen tegen overlast
1. Welke maatregelen neemt u om overlast voor omgeving tegen te gaan?

2. Is op eigen terrein parkeerruimte?

q Nee
q Ja

5. Andere vergunningen
1. Gaat u alcoholische dranken verstrekken?

q Nee

		
q Ja g vraag ook een vergunning Drank- en Horecawet
			 aan
2. Plaatst u kansspelautomaten (fruitautomaten)?

q Nee

		
q Ja g vraag ook een vergunning kansspelautomaten
			 aan
3. Deed u al een melding Activiteitenbesluit

q Ja

		
q Nee g maak melding van uw activiteiten via
			

https://www.aimonline.nl/

6. Handtekening aanvrager(s)
Aanvrager/aanvragers verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum
Plaats
Handtekening(en)

Bij het aanvraagformulier moet u altijd de volgende stukken meesturen:
1.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke ondernemer, bestuurslid en 		

q

leidinggevende
2.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden van elke

q

ondernemer, bestuurslid en leidinggevende. Een VOG is niet nodig als u ook een
vergunning Drank- en Horecawet aanvraagt 						
3.

Een plattegrond van uw bedrijf met terras(sen), schaal 1:100 				

4.

Een veiligheidsplan. 									q

q

Als dat op uw situatie van toepassing is, stuurt u ook mee:					
5.

Een kopie van de huurovereenkomst							q

6.

Een opgave van de adressen van andere horecabedrijven die u exploiteert		

q

7.

Foto’s of folders van uw terrasmeubilair							

q

Inleveren
U kunt dit formulier inleveren bij:
Gemeente Tiel
t.a.v. Team Publiekszaken
Postbus 6325
4000 HH TIEL
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met Team Publiekszaken,
telefoon: (0344) 63 71 11
Tip: maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen administratie/archief.

