
Aanvraag formulier exploitatievergunning artikel 2:24 Algemene plaatselijke 
verordening voor Vlissingen 2009 voor het uitoefenen van een horecabedrijf 
 

 

Zie volgvel 

          
Algemene toelichting op het formulier om een actuele 
exploitatievergunning voor een openbare inrichting 
(horecabedrijf) 
 
Voor een nieuw te vestigen bedrijf of wanneer er iets wijzigt, dan moet U dit schriftelijk 
aanvragen. Het kan daarbij gaan om een vijftal zaken. 
a. Vestiging van een geheel nieuw bedrijf of een wijziging van de ondernemersvorm: 

van éénmansbedrijf naar v.o.f. of andersom of een wijziging omdat er  één of 
meerdere vennoten bij komen of afgaan. 

b. Wijziging in het op de eerder verleende vergunning vermelde KARAKTER van de 
openbare inrichting (dit kan een wijziging zijn in omschrijving, openingstijden van 
het bedrijf of het al dan niet hebben van een terras). 

c. Wijziging in de leidinggevenden. Bij vertrek van een leidinggevende die niet tevens 
ondernemer is hoeft dit niet gemeld.  

d. Wijziging(en) in de op uw vergunning vermelde lokaliteit(en). 
e. Wijziging in de afmeting(en) en/of ligging van het terras. 
 
LET OP 
 
1. Als de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemer verandert, moet u 

een wijziging van uw exploitatievergunning vragen 
2. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens 

van het formulier volledig zijn ingevuld en de in het formulier gevraagde bijlage(n) 
is (zijn) bijgesloten. 
Als bijlagen moet u bijsluiten: 
- een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel voor het bedrijf 
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle (opgegeven) leidinggevenden 
- een kopie van de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden die tevens 
leidinggevenden zijn 

3. Om uw aanvraag te kunnen behandelen moet er van elke ondernemer/vennoot en 
overige lediginggevende een recente  verklaring omtrent het gedrag, aan te 
vragen bij de gemeente in de woonplaats van betrokkene, worden overgelegd. U 
dient er rekening mee te houden dat voordat u bericht krijgt op een dergelijke 
aanvraag enkele weken verstrijken. 

4. Op basis van het gemeentelijk beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door 
het Openbaar Bestuur) dient bij een nieuwe onderneming of bij wijziging in 
onderneming tevens het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de 
Wet Bibob met bijlagen te worden ingevuld. 

5. Leidinggevenden anders dan de ondernemers, dienen op een aparte bijlage 
(formulier) te worden opgegeven. 

6. Gegevens van een terras (ligging en/of omvang) dient op een apart formulier te 
worden opgegeven. 
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Zie volgvel 

AAN de burgemeester van Vlissingen 
 Postbus 3000 
 4380 GV  VLISSINGEN 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aanvrager / 
ondernemer 

 
: 

n.b. Bijvoegen: verklaring omtrent het gedrag van 
aanvrager / aanvragers. Deze verklaring mag niet ouder zijn 
dan drie maanden voorafgaand aan de datum van de 
aanvraag. 

Adres :  

Postcode / plaats :  

Telefoon   

E-mail adres   

Bedrijfsnaam :  
Straat/huisnr/postcode: Bedrijfslokatie-

adres 
: 

 

Karakter bedrijf *1 :  
Telefoonnummer 
op bedrijfsadres : -- 

Inschrijvingsnr. 
K.v.K :  uittreksel K.v.K. handelsregister bijvoegen! 

Gewenste 
openingstijden :  

Inschatting 
bezoekersaantal*2 :  

Gezamenlijke 
oppervlakte 
lokaliteiten *3 

:  

Met 
terrasexploitatie : /Ja *4          aanvraagformulier terrasvergunning  bijvoegen 

 



– 2 – 
 
 
 

Let op: Denkt u aan het bijsluiten en invullen van de vereiste bijlagen? 

 
 
verzoekt om een Exploitatievergunning 
 wegens: 
  nieuwe inrichting waarvoor nog niet eerder een vergunning is verleend 
 
 

 wijziging in ondernemer  

  wijziging in karakter omschrijving 
  karakter oud :  

 
  karakter nieuw :  

 
  wijziging in het terras 
  Wijziging leidinggevenden.  

Van elke (nieuwe) leidinggevende de gegevens op een afzonderlijke bijlage 
bijvoegen. 

 
Toelichting: 
*1 Bij voorbeeld frituurbedrijf, broodjeszaak, lunchroom, theehuis, croisanterie, 

koffiewinkel, ijssalon, eetcafé, café, nachtcafé, discotheek. Indien u coffeeshop 
invult ook aangeven of het uw bedoeling is softdrugs te verkopen. 

*2 Gemiddeld aantal bezoekers dat gelijktijdig in de inrichting verblijft. 
*3 Alleen het aantal m2 dat toegankelijk is voor het publiek 
*4 Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien deze vraag met JA is 

beantwoord, specifieke terrasbijlage invullen en bijvoegen met gevraagde 
bijlagen 

 
Plaats: Vlissingen, Handtekening:      
 
Datum:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


