
Aanvraag Exploitatievergunning bedrijf

Naam:  

Voorna(a)m(en):  

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum en -plaats: 

Telefoonnummer vast/mob.: 

E-mail: 

Reden van de aanvraag: 
c  nieuwe aanvraag
c  aanvraag voor reeds op Celsiusstraat 32 gevestigd bedrijf
c  wijziging beheerder en/of bedrijfsleider
c  wijziging bestaande ondernemersvorm

1. Gegevens van de aanvrager / exploitant

2. Verzoekt een exploitatievergunning voor het onderstaande bedrijf
Naam bedrijf:  

KvK-nummer:   

Adres bedrijf: 

Postcode en woonplaats: 

Karakter van het bedrijf: 

Situering van het bedrijf  
(kopie plattegrond toevoegen): 

Oppervlakte van het bedrijf: 

Openingstijden van het bedrijf:  Maandag  van    tot  uur
  Dinsdag     van    tot  uur
  Woensdag  van    tot  uur
  Donderdag  van    tot  uur
  Vrijdag   van    tot  uur
  Zaterdag  van    tot  uur
  Zondag  van    tot  uur

3. Gegevens van de beheerder(s) / bedrijfsleider(s)
Beheerder/bedrijfsleider 1:

Naam:  

Voorna(a)m(en):  



Heeft de exploitant of een van de beheerders/bedrijfsleiders van het bedrijf drie jaar voor de indiening van de 
vergunningaanvraag een bedrijf geëxploiteerd of daar leiding aan gegeven, dat wegens het aantasten van 
de openbare orde, aantasting van het woon- en leefklimaat gesloten is geweest of waarvoor de vergunning 
om die reden is ingetrokken?

c  nee        c  ja
Zo ja, reden:

Beheerder/bedrijfsleider 2:

Naam:  

Voorna(a)m(en):  

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum en -plaats: 

Telefoonnummer vast/mob.: 

E-mail: 

Beheerder/bedrijfsleider 3:

Naam:  

Voorna(a)m(en):  

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum en -plaats: 

Telefoonnummer vast/mob.: 

E-mail:  

 Beheerder 4 e.v. : graag bijlage toevoegen

4.

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum en -plaats: 

Telefoonnummer vast/mob.: 

E-mail: 

-2-



4 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager(s) en beheerder (s);
4 Een kopie van een huurcontract of eigendomsakte (waaruit blijkt dat u over de ruimte beschikt of 

gaat beschikken, waarin het bedrijf wordt gevestigd);
4 Een plattegrond van het bedrijf in het bedrijfspand;
4 Een kopie/Kopieën van arbeidsovereenkomsten;
4 BIBOB-vragenformulier en de gevraagde bijlagen.

5. De onderstaande bescheiden dienen te worden bijgevoegd:

6. Opmerkingen en eventuele toelichting:

Zodra u alle benodigde gegevens hebt verzameld en formulieren heeft ingevuld, kunt u een afspraak maken, 
telefoonnummer 14 072, met een medewerker van het team APV/Bijzondere Wetten om de aanvraag in 
ontvangst te nemen.

7. Datum en handtekening aanvrager(s): 
Aldus naar waarheid ingevuld:

Woonplaats:   
   

Datum:  
 

Handtekening aanvrager: 

HET VERSTREKKEN VAN ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS IS STRAFBAAR EN KAN  
LEIDEN TOT WEIGERING OF INTREKKING VAN DE VERGUNNING

Deze aanvraag met bijlage(n) kunt u zenden naar:
Gemeente Heerhugowaard
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
post@heerhugowaard.nl
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard
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