invullen
iinvullen
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
Voor meer informatie over deze vergunnning, zie de artikelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.9 APV
(www.zwolle.nl , e-loket, horeca exploitatievergunning)

Publiekszaken
Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14038

1. Ondernemingsvorm
natuurlijk persoon / personen (u kunt vraag 3 overslaan)
rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 2 overslaan)
2. Aanvragergegevens natuurlijk(e) perso(o)n(en)
Voornamen (voluit)
Achternaam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Voornamen (voluit)
Achternaam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
3. Aanvraaggegevens rechtspersoon
Naam rechtspersoon
Contactpersoon
Postadres rechtspersoon
Postcode en plaats
4. Bedrijfsgegevens
Vraagt vergunning voor het exploiteren van een
droog horecabedrijf (alleen alcoholvrije drank)

horecabedrijf

coffeeshop * zie toelichting 1

te vestigen in het pand
Adres
Postcode Plaats
Het betreft hier:

Vestiging nieuw bedrijf

Overname bestaand bedrijf, waarbij het karakter ongewijzigd blijft

5. Bestemming van het pand
Bestemmingsplaninformatie is te vinden op www.bestemmingsplannen.zwolle.nl.
Indien het plan niet digitaal beschikbaar is, kunt u u verzoek mailen naar bodeminfo@zwolle.nl.
Voor particulieren is dit postbus@zwolle.nl.
Met duidelijk vermeld het adres waarvan u de gegevens wilt ontvangen en het adres waar wij de gegevens naar toe kunnen sturen.

*0008*
0008

1

6. Terrasgegevens
Alleen invullen indien terras wordt geëxploiteerd. Terrasseizoen is van 1 maart tot 1 november.
Bij coffeeshops is geen terras toegestaan.
Grootte van het terras
Opslag tafels en stoelen

m2
niet op de openbare weg

op de volgende plaats op de openbare weg

Terraslocatie
Als bijlage dient u toe te voegen:
a. Geldige identiteitsbewijzen of verblijfsdocumenten
b. Afschrift inschrijving handelsregister of verenigingen- / stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
c. Vragenformulier BIBOB
d. Een verklaring omtrent gedrag, die uiterlijk drie maanden voor de datum van indiening van deze aanvraag is afgegeven.
De verplichting van de verklaring omtrent gedrag geldt voor alle ondernemers en/of leidinggevenden in de inrichting.
Ondertekening
Ondertekenen na volledig invullen van het formulier.

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening aanvrager)
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