
 

 

 

 

Exploitatie horecabedrijf 

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in art. 2:28 van de Algemene Plaatselijke Ver-

ordening gemeente Someren 2018 

Aan de burgemeester van de gemeente Someren 

1. Aanvrager 

Naam  : __________________________________________  

Voornamen (voluit)  : __________________________________________ 

Burgerservicenummer  : __________________________________________ 

Straatnaam  : __________________________________________ 

Huisnummer  : __________________________________________ 

Postcode  : __________________________________________ 

Woonplaats  : __________________________________________ 

Telefoon  : __________________________________________ 

Geboortedatum  : __________________________________________ 

Geboorteplaats  : __________________________________________ 

2. Rechtspersoon 

Naam rechtspersoon  : __________________________________________ 

Rechtsvorm  : __________________________________________ 

KvK-nummer  : __________________________________________ 

3. Inrichting 

Naam inrichting  : __________________________________________  

Soort inrichting  : __________________________________________  

Adres  : __________________________________________  

Postcode  : __________________________________________  

Plaats  : __________________________________________  



4. Ruimte waarvoor de vergunning moet gelden 

Ruimte Oppervlakte 

1. ________________ __________ m2 

2. ________________ __________ m2 

3. ________________ __________ m2 

4. ________________ __________ m2 

5. ________________ __________ m2 

5. Drank- en horecavergunning 

Is er voor de inrichting een vergunning op grond van de Alcoholwet afgegeven? 

 Ja, datum verlening vergunning: ___ - ___ - ________ 

 Nee 

6. Opmerkingen 

Andere informatie die voor een eventuele vergunningverlening van belang kan zijn: 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Dagtekening (plaats en datum)  ____________________________________________________ 

Handtekening, __________________________________________________________________ 

 

 

Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is strafbaar 
en kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning. 

 

 

U kunt het formulier versturen naar: 

De burgemeester van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG  Someren 



Toelichting 

 

Algemeen 

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een horeca exploitatievergunning als bedoeld in 

artikel 2:28 van de APV 2018. Dit artikel bepaalt dat zonder horeca exploitatievergunning geen horeca-

bedrijf mag worden geëxploiteerd. Deze vergunningsplicht geldt echter alleen voor de horecabedrijven in 

het kernwinkelgebied van de gemeente Someren. 

 

Toelichting per vraag 

1. Aanvrager 

Hier dient de houder van de horeca-inrichting vermeld te worden. Dit is de exploitant van het horeca-

bedrijf. Het kan zowel gaan om natuurlijke als om rechtspersonen. Voorbeelden zijn de ondernemer, 

de onderneming of een leidinggevende. 

2. Rechtspersoon 

Hier kunt u de eventuele rechtspersoon vermelden, met rechtsvorm (eenmanszaak, vof, bv) en het 

nummer van de Kamer van Koophandel. 

3. Inrichting 

Hier dienen de naam en de adresgegevens van de inrichting te worden vermeld. Voorbeelden van 

soorten inrichtingen zijn; hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar en discotheek. 

4. Ruimte waarvoor de vergunning moet gelden 

Indien de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd uit meerdere te onderscheiden ruimten 

bestaat, dienen deze ruimten nader aangeduid te worden en dient de oppervlakte opgegeven te wor-

den. Indien voor de inrichting een Drank- en horecavergunning is verleend, kunnen de gegevens van 

deze vergunning worden overgenomen zover dit met de feitelijke situatie overeenkomt. 

5. Drank- en Horecavergunning 

Aangegeven dient te worden of er al dan niet een vergunning op grond van de Alcoholwet is afgege-

ven. De datum van verlening van de vergunning staat op de vergunning vermeld. 

6. Opmerkingen 

Hier kunt u informatie noteren waarvan u denkt of waarvan u kunt vermoeden dat deze van belang 

kan zijn voor de verlening of weigering van de vergunning. 

Ondertekening 

Hier dient de plaats en de datum van ondertekening te worden vermeld en dient de aanvrager (de 

persoon die bij vraag 1 is vermeld) de handtekening te plaatsen. Alleen volledig ingevulde formulie-

ren met ondertekening kunnen in behandeling worden genomen. 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen. Natuurlijk 

kunt u ook persoonlijk langs komen voor uw aanvraag. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken 

via (0493) 494 888. 

 


