invullen
iinvullen
Aanvraag vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf
(art. 3.2.1. APV)

Publiekszaken
Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14038
Fax (038) 498 33 79

Gegevens omtrent de inrichting
1. adres van de inrichting
naam van de inrichting
straatnaam
postcode en woonplaats
telefoonnummer
aard van de inrichting
prostitutiebedrijf
seksbioscoop
sekstheater
escortbedrijf
erotische massagesalon
seksautomatenhal
parenclub
anders, nl.
Kadastraal bekend: gemeente

sectie

nr.

2. deze aanvraag heeft betrekking op
vestiging nieuwe onderneming
overname bestaande onderneming
optreden van een nieuwe beheerder
vervolgvergunning**
andere omstandigheden, namelijk
Gegevens omtrent de exploitatie
3. de aanvrager/exploitant
a. naam van de natuurlijke of rechtspersoon
b. voornamen
c. straatnaam
d. postcode en woonplaats
e. telefoonnummer
f. geboorteplaats
g. geboortedatum
h. ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nr.

*SEKSINRICHTING*
seksinrichting
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Indien sprake is van een rechtspersoon, tot vertegenwoordiging bevoegde natuurlijk persoon
a. naam
b. voornamen
c. straatnaam
d. postcode en woonplaats
e. telefoonnummer
f. geboorteplaats
g. geboortedatum
4. de beheerder(s)
a. naam
b. voornamen
c. straatnaam
d. postcode en woonplaats
e. telefoonnummer
f. geboorteplaats
g. geboortedatum
a. naam
b. voornamen
c. straatnaam
d. postcode en woonplaats
e. telefoonnummer
f. geboorteplaats
g. geboortedatum
5. openingstijden
n.v.t

** 	betreft het een aanvraag om een vervolgvergunning - zijnde een vergunning die dezelfde gegevens bevat als de voorgaande
vergunning, maar nodig is voor de volgende vergunningsperiode - dan hoeft u de onderstaande gegevens niet te overleggen.
Let wel bij een adreswijziging van de exploitant en/of beheerder moet wel een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens worden overgelegd.
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Samen met dit aanvraagformulier is overlegd:
	Een situatietekening, schaal tenminste 1 : 1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de seksinrichting
of escortbedrijf.
	Indien het een seksinrichting betreft tevens: een bouwkundige plattegrondtekening van de gehele seksinrichting, schaal tenminste
1:100, aangegeven de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten, de oppervlakte van de verschillende ruimten,
de opstelling van de bedden en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen.
Een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de onderneming.
Een lijst van telefoonnummers waaronder de seksinrichting/het escortbedrijf haar diensten aanbiedt met vermelding
van de tenaamgestelden van deze telefoonnummers.
Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van zowel de exploitant(en) als de beheerder(s),
alsmede een recente pasfoto van elk van hen.
Een kopie geldig identiteitsbewijs dan wel verblijfsdocument van zowel de exploitant(en) als de beheerder(s).
Een verklaring waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte bestemd voor de seksinrichting
of het escortbedrijf.
De volgende financiële gegevens:*
-

een verklaring omtrent het belastingsgedrag van de exploitant, afgegeven door de competente belastingsdienst;

- 	investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris en de hierbij behorende schriftelijke bewijzen van betaling
van deze investeringen, bijv. bankoverschrijvingen, kwitanties met daarop vermeld de volledige personalia van betalende
en verkrijgende partij.
* H
 et vragen van deze informatie heeft betrekking op het tegengaan van illegale situaties en heeft direct te maken met een
integere besluitvorming. Het op deze wijze handelen wordt onderschreven door zowel de Arrondissementrechtbank te Almelo,
Sector Bestuursrecht (vonnis van 22 december 1993) als door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(uitspraak van 5 juni 1997, no. H01.96.0878/43)
de aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de Apv-bepalingen en de Nadere Regels die gelden voor seksinrichtingen
en escortbedrijven.
Aldus naar waarheid ingevuld:

(plaatsnaam)

bijlagen:

(datum)

(handtekening aanvrager)

beleidsregel prostitutiebeleid
de geldende regelgeving Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle hoofdstuk 3 prostitutie
nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
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