Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
vergunningen@leeuwarden.nl

Exploitatievergunning horecabedrijf niet alcohol
(inclusief coffeeshop)
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28
van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
1 Algemene vragen
1A		 Soort horecabedrijf
a. De vergunning wordt aangevraagd voor het exploiteren van een
0 lunchroom
0 afhaalbedrijf
0 coffeeshop
0 anders, te weten
a. Worden in het horecabedrijf ook softdrugs aangeboden of verstrekt?		
Zo ja, U dient tevens te beschikken over een gedoogverklaring. Zie toelichting 2.

0 Ja

0 Nee

1B		 De aanvraag heeft betrekking op
0 vestiging van een nieuw bedrijf
0 overname van een bestaand bedrijf
0 wijziging ondernemingsvorm
0 andere omstandigheden, te weten

2 Ondernemingsvorm
0		Rechtspersoon Ga verder met vraag 4

0

Natuurlijk(e) persoon/personen U kunt vraag 4 en 5 overslaan

KvK-nummer

3 Natuurlijk(e) persoon/personen
Natuurlijk persoon 1
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geboortegemeente
Telefoon
Naam
Natuurlijk
persoon 2
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
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Burgerservicenummer
Geboortegemeente
Telefoon
Natuurlijk persoon 3
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geboortegemeente
Telefoon
Indien van toepassing: Een machtiging toevoegen (Bijlage A)

4 Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A
Naam
Vestigingsplaats
Rechtspersoon B
Naam
Vestigingsplaats
Indien van toepassing: Een machtiging toevoegen (Bijlage A)

5 Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geboortegemeente
Telefoon
Bestuurslid 2
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Geboortegemeente
Telefoon
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6 Naam en adres waarvoor de vergunning moet gelden
Naam		
Adres		
Postcode en plaats			
Telefoon

7 Tot de inrichting behorende lokaliteiten (terras, publiek toegankelijke ruimte etc.)
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden:			

Oppervlakte

1												

m2

2												

m2

3												

m2

4												

m2

5												

m2

Voeg een plattegrond van de inrichting bij (bijlage B)

8 Terras
Wordt ook een terras in gebruik genomen?					

0 Ja, bijlage C

0 Nee

Wordt met betrekking tot dat terras ook openbare gemeentegrond in gebruik genomen?

0 Ja		

0 Nee

Grootte van het terras in m2
Terraslocatie
Bij een coffeeshop en afhaalbedrijf is een terras niet toegestaan.Voeg een plattegrond van terras bij (bijlage C)

9 Openingstijden
0 Maandag

van

tot

uur

0 Dinsdag		

van

tot

uur

0 Woensdag

van

tot

uur

0 Donderdag

van

tot

uur

0 Vrijdag		

van

tot

uur

0 Zaterdag		

van

tot

uur

0 Zondag		

van

tot

uur

10 Leidinggevenden
U dient voor elke leidinggevende(n) een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen.
N.B. Het begrip leidinggevende heeft bij horecavergunningen een andere betekenis dan in het normale taalgebruik. Zie toelichting 3.

11 Voorkoming van overlast
Het is niet de bedoeling dat het exploiteren van een horecabedrijf ten koste gaat van de leef- en woonomgeving. Ter voorkoming van overlast is het
goed om hier van te voren al over na te denken. Het gaat om geluid dat wordt veroorzaakt door bezoekers van uw terras of bezoekers die het horecabedrijf verlaten. Weggegooid (verpakkings) materiaal kan voor vervuiling zorgen. Rondhangende bezoekers (zeker als ze ook nog luidruchtig
zijn) kunnen lastig zijn voor omwonenden.
Wilt u hier aangeven hoe u denkt deze vormen van overlast te kunnen voorkomen?
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Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem/haar heeft ingevuld,
dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van
de gegeven antwoorden.
Datum:				 Naam aanvrager:					
Plaats:				 Handtekening:			

Lijst bijlagen en toelichtingen
BIJLAGEN
Als de situatie van toepassing is moet u de volgende bijlagen aanleveren. Bij een verlenging van de vergunning en bij wijziging van de ondernemingsvorm hoeft u niet de stukken in te dienen die u al eerder heeft ingediend. Wel moeten de stukken dan nog actueel zijn. Een eerder ingediende
kopie van een paspoort, dat inmiddels verlopen is, is niet meer actueel.
A.
B.
C.

Als de invuller van het aanvraagformulier de aanvrager vertegenwoordigt: machtiging waaruit blijkt dat de invuller de aanvrager mag vertegen
woordigen
Plattegrond van de inrichting
Bij aanvraag terras: tekening schaal 1:500 (inclusief lengte en breedte maten)

N.B. Bij de aanvraag kan worden volstaan met een kopie van de stukken. U kunt echter gevraagd worden om het origineel te tonen.
Voor vragen over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 058 of mailen naar vergunningen@leeuwarden.nl
TOELICHTINGEN
1.

Toelichting bij verklaring omtrent gedrag
Indien u een exploitatievergunning aanvraagt en geen alcohol schenkt moet u een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor de leidinggevenden
aanvragen. U komt als volgt in bezit van deze verklaring:
•
voor deze aanvraag hebt u een aanvraagformulier nodig dat u kunt opvragen bij de gemeente Leeuwarden;
•
u moet de verklaring met het in het vorige punt genoemde formulier zelf aanvragen bij Burgerzaken op het Gemeentehuis in de
gemeente waar u woonachtig bent;
•
u wordt verzocht het aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. Aan de
verklaring omtrent gedrag zijn kosten verbonden;
•
de verklaring wordt naar uw huisadres verzonden;
•
u wordt verzocht de verklaring bij de gemeente Leeuwarden in te leveren.

2.

Toelichting gedoogverklaring
Binnen de gemeente Leeuwarden is het exploiteren van een coffeeshop aan regels gebonden. Nieuwe coffeeshops mogen alleen gevestigd
worden in het gebied. Ook geldt er een maximaal aantal coffeeshops.

3.

Toelichting bij leidinggevende
In de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden (APV) komt het begrip leidinggevende voor. Lang niet altijd geeft deze persoon ook
daadwerkelijk leiding. In de APV wordt een leidinggevende gezien als iemand die belast is met de leiding over de (dagelijkse) gang van zaken
van het horecabedrijf of het horecagedeelte binnen het bedrijf. Bij controle op de vergunningen dient er altijd een leidinggevende die op de
vergunning is vermeld aanwezig te zijn. Voor iedere leidinggevende moet het formulier “verklaring leidinggevende” worden ingevuld. Bij een
eenmanszaak is de exploitant altijd leidinggevende, bij een V.O.F. alle vennoten. De inschrijving Kamer van Koophandel is bepalend bij een BV
of NV.

4/4

---

