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Aanvraagformulier vergunning voor de exploitatie van een openbare inrichting als bedoeld in 
artikel 2:15 APV Maasgouw 2020 
 
        Aan de burgemeester van  

de gemeente Maasgouw 
        Postbus 7000 
        6050 AA Maasbracht 
 
 
Onder openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, 
cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. 

 
1. Vergunning wordt gevraagd voor de exploitatie van: 

 
□ een hotel   □ een cafetaria    
□ een restaurant   □ een snackbar 
□ een pension   □ een discotheek 
□ een café   □ een buurthuis of clubhuis  
□ anders namelijk …………….. 
 

2. De aanvraag betreft: 
 

 vestiging nieuw horecabedrijf;  □   wijziging in de aard van de horeca-inrichting; 

 wijziging in ondernemingsvorm;  □   overname bestaand horecabedrijf; 

 ander omstandigheden, namelijk …………………………………………………… 
 

3. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 
 
naam inrichting:                    ………………………………………………………………………………………………. 
 
straat en huisnummer:          …………………………………………………………………………………..………... 
 
postcode en plaats:               ……………………………………………………………………………..……………… 
 
telefoonnummer inrichting:  …………………………………………………………………………………..………... 
 
correspondentieadres: (indien van toepassing) 
 
straat en huisnummer:         ……………………………………………………………………..……………………... 
 
postcode en plaats:              ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Ondernemingsvorm: 
 

 natuurlijk(e) persoon/personen  

 rechtspersoon/rechtspersonen  
 
KvK- nummer of vestigingsnummer: ………………………………………………... 

 Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 
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5. Natuurlijk(e) persoon/personen: 
 
ondernemer I:  
a. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

b. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

c. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

d. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

e. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

f. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

g. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ondernemer II:  
a. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

b. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

c. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

d. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

e. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

f. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

g. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ondernemer III:  
a. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

b. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

c. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

d. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

e. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

f. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

g. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

6. Rechtspersoon/rechtspersonen 
 
Rechtspersoon A: 
 
naam rechtspersoon: ……………………………………………………………. 
 
vestigingsplaats: ………………………………………………………………….. 
 
 
Rechtspersoon B: 
 
naam rechtspersoon: ……………………………………………………………. 
 
vestigingsplaats: ………………………………………………………………….. 
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7. Bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen: 

 
bestuurslid I:  
h. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

i. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

j. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

k. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

l. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

m. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

n. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
bestuurslid II:  
h. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

i. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

j. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

k. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

l. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

m. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

n. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

bestuurslid III:  
h. naam en voornamen:       ……………………………………………….……………………………………………… 

i. straat en huisnummer:     ……………………………………….……..…………………………………………….. 

j. postcode en woonplaats: ……………………………………………..……………………………………………….. 

k. telefoonnummer:             ……………………………………….……………………………………………………… 

l. geboortedatum :              ……………………………………………………………………………………………….     

m. geboorteplaats:                ……………………………………………………………………………………………... 

n. burgerservicenummer:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

8. Bijlagen: 
            

 nauwkeurige plattegrond van de gehele horeca- onderneming (inclusief het daarbij  
behorende terras), schaal tenminste 1:100, met vermelding van de verschillend ruimten in 
m2: 

 een situatietekening van het terras waarbij duidelijk vermeld zijn de afmetingen van 
het terras, de indeling van het terras en eventueel geplaatste windschermen;                 

 kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand); 

 legitimatiebewijs van alle personen die op de vergunning komen te staan; 

 bijlageformulier (voor elke leidinggevende 1 formulier) 

     □   gemeentelijk vragenformulier BIBOB 
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Aldus naar waarheid ingevuld: 
      
 
 
……………………………………………..   ………………………………………... 

(datum)                                                     (handtekening) 
 
 
Bij deze vergunning hoort een bijlage waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan 
vermeld. Deze bijlage wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden.  
Indien bijvoorbeeld een leidinggevende aan de exploitatievergunning wordt toegevoegd hoeft er geen  
nieuwe vergunning te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met het invullen van het 
bijlageformulier. 


