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Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting/horeca 

Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Het indienen van deze aanvraag kan door deze te versturen naar: 

Gemeente Bernheze t.a.v. mevrouw S. Scholte, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 

1. Gegevens van aanvrager* / ondernemer I (eenmanszaak of v.o.f.)

Achternaam: ______________________________________________________

Voornamen (volledig): ______________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Postcode en plaats: _________________________________________________

Telefoonnummer (mobiel en vast): _________________ /___________________

E-mailadres: ______________________________________________________

Geboortedatum en -plaats: ___________________________________________ 

Burgerservicenummer (BSN): _________________________________________ 

2. Gegevens van de andere ondernemer(s) (bij v.o.f.)

Ondernemer II (indien van toepassing)

Achternaam: ______________________________________________________

Voornamen (volledig): ______________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Postcode en plaats: _________________________________________________

Telefoonnummer (mobiel en vast): _________________ /___________________

E-mailadres: ______________________________________________________

Geboortedatum en -plaats: ___________________________________________ 

Burgerservicenummer (BSN): _________________________________________ 

Ondernemer III (indien van toepassing) 

Achternaam: _____________________________________________________ 

Voornamen (volledig): ______________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________ 

Postcode en plaats: _________________________________________________ 

Telefoonnummer (mobiel en vast): _________________ /___________________ 
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E-mailadres: ______________________________________________________ 

Geboortedatum en -plaats: ___________________________________________ 

Burgerservicenummer (BSN): _________________________________________ 

 

3. Gegevens van het horecabedrijf 

Ondernemingsvorm: 

☐ eenmanszaak 

☐ v.o.f. (vennootschap onder firma)  

Kamer van Koophandel-nummer: ______________________________________ 

Naam Horeca-inrichting: _____________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________ 

Postcode en plaats: _________________________________________________ 

 

Indien sprake is van een andere ondernemingsvorm ( bijv. een b.v./besloten 

vennootschap, stichting of vereniging) graag contact opnemen met de gemeente. 

 

4. Type horeca / inrichting 

☐ dagzaak (bijv. lunchroom, ijssalon), oppervlakte (in m²):_________________ 

☐ snackbar / grillroom / cafetaria, oppervlakte (in m²):____________________ 

☐ anders, namelijk: 

____________________________ / oppervlakte (in m²):________________ 

 

5. Openingstijden van de inrichting: 

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 
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6. Terras 

Hebt u een terras? 

☐ ☐nee   ja : 

   situering:   oppervlakte: 

☐ voorzijde   _______________m² 

☐ achterzijde  _______________m² 

☐ aan de zijkant _______________m²   

 

Heeft u voor dit terras een vergunning?  

ja ☐ voeg een kopie van de vergunning bij. 

nee ☐ ik vraag hierbij tevens een vergunning aan voor dit terras.  

 

Het terras bevindt zich op: 

☐ eigen grond _______________m² 

☐ gemeentegrond_____________m² 

☐ combinatie gemeentegrond ____________m² eigen grond__________m² 

 

Welke maatregelen zijn/worden genomen om overlast voor de omgeving 

tegen te gaan: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

NB: terrassen mogen volgens het terrassenbeleid geopend zijn op zondag t/m 

donderdag van 9.00 uur tot 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 

01.00 uur.  

 

7. Bijlagen 

Wij verzoeken u de volgende documenten toe te voegen bij dit aanvraagformulier: 

☐ uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de 

onderneming; 

☐ kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager en alle overige 

ondernemers; 

☐ plattegrond/tekening van de horeca-inrichting, op schaal met vermelding 

van de functie van elke ruimte, de afmetingen en oppervlakten; 

☐ kopie van de terrasvergunning (indien van toepassing); 

☐ plattegrond/tekening van het terras, op schaal met vermelding van de 

afmetingen en oppervlakten (indien van toepassing); 
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☐ kopie van bewijsstuk waaruit blijkt dat u rechtmatig gebruik maakt van het 

pand en/of de gronden waarin/op de inrichting wordt geëxploiteerd (zoals 

een huur- of koopovereenkomst); 

 

8. Ondertekening 

     Gelet op: 

• dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld; 

• dat onjuiste gegevens tot gevolg kunnen hebben dat de aanvraag wordt 

geweigerd; 

• dat een onvolledige aanvraag vertraging geeft in de behandeling daarvan. 

 

 

Naam: ________________________________ Plaats: ________________________ 

 

Datum: ______________________ Handtekening*: __________________________ 

 

 

*Let op: degene die ondertekent moet een persoon zijn die namens de ondernemingsvorm mag tekenen. 

 


