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AANVRAAG AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

U vraagt op grond van artikel 30b Wet op de Kansspelen een vergunning aan voor de aanwezigheid
van een of meer kansspelautomaten. De gemeente geeft voor maximaal 5 jaar een
aanwezigheidsvergunning af. Uiterlijk 8 weken voor het vervallen van de vergunning vraagt u een
nieuwe vergunning aan. Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag betaalt u kosten.
1 Gegevens aanvrager
Naam en voornamen

____________________________________________________________

Straat en huisnummer

____________________________________________________________

Postcode en plaats

____________________________________________________________

Geboortedatum

___________________

Telefoonnummer

____________________________________________________________

BSN

____________________________________________________________

Relatie met het bedrijf

____________________________________________________________

geboorteplaats ___________________________

2 Gegevens van de inrichting
Naam van de inrichting

____________________________________________________________

Straat en huisnummer

____________________________________________________________

Postcode en plaatsnaam

____________________________________________________________

Inschrijfnummer KVK

____________________________________________________________

Bedrijf is

□

laagdrempelig

□

De inrichting valt onder

□

café

□

restaurant

Heeft het restaurant de mogelijkheid tot afhalen

□

nee

□

ja

Zijn er biljart- en of pooltafels aanwezig

□

nee

□

ja, aantal

hoogdrempelig

□

automatenhal

_____________________

Vinden er ook andere activiteiten dan horeca plaatst (bijvoorbeeld een danscafé)

□

nee

□

ja; u kunt geen aanwezigheidsvergunning aanvragen als er andere activiteiten zijn

Bij dit onderdeel stuurt u een plattegrond mee met de benaming van de lokaliteiten

3 Kansspeelautomaten
Aantal kansspelautomaten dat u wilt plaatsen __________
Heeft u eerder een aanwezigheidsvergunning gehad?

□

nee

□

ja, deze vergunning was geldig van ____________________ tot _________________________

4 Exploitant van de kansspeelautomaten
Naam houder exploitatievergunning

___________________________________________________

Straat en huisnummer

____________________________________________________

Postcode en plaats

____________________________________________________

5 Leidinggevende(n)
Aantal leidinggevenden

_______________

Persoonsgegevens leidinggevende
Naam en voornamen

______________________________________________________

Straatnaam en huisnummer

_____________________________________________________

Postcode en woonplaats

______________________________________________________

Geboortedatum en -plaats

______________________________________________________

BSN

______________________________________________________

Telefoonnummer

_____________________________________________________

Geeft leiding in het bedrijf vanaf

_______________________ voor ________

aantal uur per week

Persoonsgegevens leidinggevende
Naam en voornamen

______________________________________________________

Straatnaam en huisnummer

_____________________________________________________

Postcode en woonplaats

______________________________________________________

Geboortedatum en -plaats

______________________________________________________

BSN

______________________________________________________

Telefoonnummer

_____________________________________________________

Geeft leiding in het bedrijf vanaf

_______________________ voor ________

aantal uur per week

6 Ondertekening
Naam

_______________________________________________________________________

Datum

________________________

Handtekening _________________________________

Aanvullende informatie over restaurant:
Onder restaurant vallen inrichtingen die warme maaltijden serveren die uit 3 bestanden bestaan:
1: groente
2: aardappelen, rijst of meelproducten
3: vlees, vis, gevogelte of wild of andere bestanden als het een vegetarische maaltijd is

