
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
vergunningen@leeuwarden.nl

Aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning 
als bedoeld in artikelen 30b en 30c van de Wet op de Kansspelen                   

2    Inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

Naam inrichting           
     
Adres      

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geboortegemeente

Burgerservicenummer

Telefoon 

0  Een horecabedrijf waarvoor een rechtsgeldige alcoholvergunning is verleend  

0  Een speelautomatenhal

De vergunning wordt aangevraagd voor één of meer kansspelautomaten in:

Natuurlijk persoon 1

KvK-nummer

0  Rechtspersoon Ga verder met vraag 5 0    Natuurlijk(e) persoon/personen Ga verder met vraag 4. U kunt vraag 5 en 6 overslaan         

4    Natuurlijk(e) persoon/personen

1    Aanvraag

3    Ondernemingsvorm
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Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geboortegemeente

Burgerservicenummer

Telefoon 

Natuurlijk persoon 2
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Naam

Vestigingsplaats

5    Rechtspersoon

Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geboortegemeente

Burgerservicenummer

Telefoon 

Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geboortegemeente

Burgerservicenummer

Telefoon 

Bestuurder 1: 

Bestuurder 2: 

6    Bestuurders

0  Hoogdrempelig  
- in bezit is van een rechtsgeldige alcoholvergunning voor de inrichting;
- het café of het restaurantbezoek op zichzelf staat is en geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan  

worden toegekend;
- de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

0  Gecombineerd    
- Indien zich binnen een laagdrempelige inrichting een voldoende afgescheiden ruimte bevindt, waar een bedrijf wordt uitgeoefend als  

bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, dan wordt deze ruimte als een hoogdrempelige inrichting aangemerkt, op voorwaarde dat:
- voor de uitoefening van het horecabedrijf een alcoholvergunning is verleend en deze nog van kracht is, en;
- voldaan is aan de voorwaarden als vermeld onder ‘hoogdrempelig’;
- de overige ruimten in die inrichting door het publiek uitsluitend te bereiken zijn zonder eerst deze ruimte te betreden.

De inrichting is naar uw mening:

De vergunning wordt aangevraagd voor:

NB:  In dit geval kan een vergunning worden aangevraagd voor maximaal twee kansspelautomaten. Bij een gecombineerde inrichting moeten 
de kansspelautomaten in het hoogdrempelige gedeelte worden geplaatst.

7    Type bedrijf

8    Gegevens kansspelautomaat 

Aantal kansspelautomaten    (maximaal 2 kansspelautomaten)     
         
Voor de duur van:  0 1 jaar  0 4 jaar 
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Staat de aanvrager van de vergunning onder curatele?    0 ja 0 nee

Is de aanvrager van de vergunning met toepassing van artikel 37 van het Wetboek  0 ja 0 nee
van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld (tbs)?  

9    Curatele/psychiatrisch ziekenhuis/tbs 

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer 

Nummer exploitatievergunning

KvK-nummer

10 Houder exploitatievergunning (speelautomatenhandelaar)

Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

In te leveren stukken
- Een plattegrond van de inrichting waarop is aangegeven waar de speelautomaten staan geplaatst.
- Bij een gecombineerde inrichting: plattegrond van de inrichting waaruit blijkt dat het hoogdrempelige gedeelte voldoende is afgescheiden van 

het laagdrempelige gedeelte. 

11 Datum en ondertekening

12 Bijlagen

Datum:   Plaats   Handtekening


