
Wijzigingsformulier Exploitatievergunning 
(openingstijden en/of terras)

1. Gegevens ondernemingsvorm:

Naam:                                   

Voorna(a)m(en):                    

Geboortedatum + plaats:      

Adres:                                    

Postcode en woonplaats:      

Telefoonnummer vast/mob.:  

E-mail:                                   

1.1 Gegevens ondernemer natuurlijk persoon

1.2 Gegevens aanvrager rechtspersoon

Naam:                                   

Vestigingsplaats:                   

KvK-nummer:                       

Vestigingsnummer KvK: (verplicht voor bedrijven)

2. Naam en adres inrichting:

Naam inrichting:                    

Adres + postcode perceel:    

Soort inrichting:                     

Naam:                                   

Voorna(a)m(en):                    

Geboortedatum + plaats:      

Adres:                                    

Postcode en woonplaats:      

Telefoonnummer vast/mob.:  

E-mail:                                   

1.1.a. Indien van toepassing gegevens 2e natuurlijke persoon
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5. Ligging van de tot de inrichting behorende lokaliteiten:

1. m2

2. m2

3. m2

Terras
6. Maat van het terras:

Terras: meter breed      meter diep

wel/niet grenzend aan de horeca-inrichting c voorzijde c achterzijde
c zijkant links c zijkant rechts

7. Wel of niet op eigen terrein:

Terras op eigen terrein : ja / nee

Terras op gemeente grond: ja / nee

Indien ja: geef het aantal m2 gemeentegrond in gebruik

4. Openingstijden:

Maandag : van uur tot uur

Dinsdag : van uur tot uur

Woensdag : van uur tot uur

Donderdag : van uur tot uur

Vrijdag : van uur tot uur

Zaterdag : van uur tot uur

Zondag : : van uur tot uur

3. Nieuwe aanvraag of wijziging van bestaande exploitatievergunning:

c Ja, nieuwe aanvraag --> aanvraagformulier exploitatievergunning
c wijziging openingstijden --> ga door naar vraag 4
c wijziging terras/lokaliteit --> u kunt vraag 4 overslaan
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9. Bijlagen (zie toelichting):

Aldus naar waarheid ingevuld:

Woonplaats:       

Datum:               

Handtekening(en) aanvrager(s): 

10. Ondertekening:

1.       Het onjuist of niet volledig invullen van dit formulier kan tot gevolg hebben dat vertraging optreedt in
de behandeling, geen vergunning wordt verleend, de vergunning wordt ingetrokken of dat de werke-
lijk ondernomen activiteit(en) niet door de verleende vergunning worden gedekt.

2.       Om tot een goede beoordeling te komen, kan de gemeente u verzoeken aanvullende gegevens aan
te leveren.

a. aantal bijlagen: ________, te weten: ________________________________________

8. Ligging van het terras:

Hieronder aangeven via een schets met de afmetingen van het terras.
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Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Dijk en waard
Team Dienstverlening
(Omgevingsvergunning)
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

[i]VTH-014a    jan.’22

Toelichting

Bij deze aanvraag dienen de volgende stukken te worden overlegd:

4       een volledig ingevuld en ondertekend wijzigingsformulier exploitatievergunning;

4       bij wijziging terras/oppervlakte een nauwkeurige plattegrond van het horecabedrijf (inclusief eventueel
terras), waarop tevens de oppervlakte van de in het horecabedrijf aanwezige ruimtes staat 
aangegeven;

4       kopie geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (paspoort, Europees Identiteitsbewijs of een
Nederlands vreemdelingendocument).

De legeskosten zijn vermeld in de legesverordening.

Zodra u alle gegevens compleet heeft kunt u een afspraak maken met een medewerker van afdeling
APV/Bijzondere Wetten, telefoon 14 072, zodat de aanvraag in ontvangst kan worden genomen.

Correspondentie van de gemeente gaat naar het correspondentieadres dat u heeft doorgegeven aan de
kamer van koophandel. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens actueel zijn en dat uw 
correspondentie binnen uw organisatie bij de juiste persoon terecht komt.


