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Aan de burgemeester van 
de gemeente Maasgouw 
Postbus 7000 
6050 AA Maasbracht 

 

Aanvraagformulier vergunning voor de exploitatie van een 
camping/recreatiepark als bedoeld in artikel 2:20b Apv Maasgouw 2020 
 
 

 
1. Vergunning wordt gevraagd voor de exploitatie van: 

 
O een camping 
O een recreatieverblijf 
O kamperen 
O bij de boer 
O anders namelijk   
 

2. De aanvraag betreft: 
 

O vestiging nieuw onderneming   O overname bestaande onderneming 
O wijziging in de inrichting van de onderneming O wijziging leidinggevende 
O ander omstandigheden (bijvoorbeeld personele wijziging in de houder(s) van de     
      vergunning, wijziging ondernemingsvorm); te weten: 

 
 
3. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 

 
naam inrichting:   
 
straat en huisnummer:   
 
postcode en plaats:    
 
telefoonnummer inrichting:    
 
emailadres:    
 
 
correspondentieadres: (indien van toepassing) 
 
straat en huisnummer:    
 
postcode en plaats:    
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Ondernemingsvorm: 
 
 O natuurlijk(e) persoon/personen  
 O rechtspersoon/rechtspersonen  
 
KvK- nummer of vestigingsnummer: 
  

 
Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 
 
   
 

 
4.  Natuurlijk(e) persoon/personen): 
 
Exploitant I:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:   
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:    
e) geboortedatum :   
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    

                
Exploitant II:  
a) naam en voornamen:   
b) straat en huisnummer:   
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:    
e)  geboortedatum :   
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    

 
Exploitant  III:  
a. naam en voornamen:   
b. straat en huisnummer:   
c. postcode en woonplaats:    
d. telefoonnummer:    
e.  geboortedatum :   
f. geboorteplaats:   
g. emailadres:    
 
Exploitant  IV:  
a. naam en voornamen:   
b. straat en huisnummer:   
c. postcode en woonplaats:    
d. telefoonnummer:    
e.  geboortedatum :   
f. geboorteplaats:   
g. emailadres:    
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Exploitant V:  
a. naam en voornamen:   
b. straat en huisnummer:   
c. postcode en woonplaats:    
d. telefoonnummer:    
e.  geboortedatum :   
f. geboorteplaats:   
g. emailadres:    

 
5. Rechtspersoon/rechtspersonen 
 
Rechtspersoon A: 
 
naam rechtspersoon:   
   
vestigingsplaats:    
 
Rechtspersoon B: 
 
naam rechtspersoon:   
 
vestigingsplaats:   
 

 
6. Beheerder(s): 

 
Beheerder I:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:    
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:   
e) geboortedatum :     
f) geboorteplaats:   
h. emailadres:    

 
Beheerder II:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:    
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:   
e) geboortedatum :     
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    

 
Beheerder III:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:    
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:   
e) geboortedatum :     
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    
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Beheerder IV:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:    
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:   
e) geboortedatum :     
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    

 
Beheerder V:  
a) naam en voornamen:    
b) straat en huisnummer:    
c) postcode en woonplaats:    
d) telefoonnummer:   
e) geboortedatum :     
f) geboorteplaats:   
g) emailadres:    

 
 
7. Maatregelen tegen overlast 
Welke maatregelen heeft u genomen of wilt u gaan nemen om overlast voor de omgeving tegen 
te gaan? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
8. Is er voldoende parkeergelegenheid en zo ja, waar? 

_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

9. Toelichting 
Hier kunt u aanvullende informatie vermelden die voor de beoordeling van uw aanvraag van 
belang zijn: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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10. Bijlagen: 
 

 situatietekening: schaal tenminste 1:100, waaruit de plaatselijke en kadastrale ligging  van 
de inrichting blijkt; 

 plattegrond van de inrichting (inclusief aanduiding van de functie van de ruimten  en 
oppervlakten); 

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

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

 gemeentelijk vragenformulier BIBOB; 

 bewijs dat over het pand wordt beschikt (eigendomsbewijs/huurcontract); 

 statuten indien van toepassing (bij rechtspersoon). 
 
 

Indien de aanvraag gelijktijdig met een drank- en horecawetvergunning wordt aangevraagd dan 
dient u de gevraagde stukken die bij die aanvraag zijn ingeleverd niet nogmaals in te leveren. 
 
Voor de exploitatie camping/recreatiepark kunnen nog andere toestemmingen nodig zijn op 
het gebied van andere wet- en regelgeving. Voor meer informatie zie onze website 
www.gemeentemaasgouw.nl 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
(plaats en datum)           (handtekening)     
 
 
            

 
 
 
 

http://www.gemeentemaasgouw.nl/

