
 

 

Aanvraagformulier ▪ EXPLOITATIEVERGUNNING 
 

Aanvraagformulier ▪ EXPLOITATIEVERGUNNING (toelichting) 
 
 
Op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Ommen (APV) is het 
verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. U moet 
uw exploitatievergunning minimaal 8 weken voor de opening van de inrichting aanvragen. Het 
invullen van een BIBOB-vragenformulier maakt daarnaast onderdeel uit van de procedure.  
  

Let op: als u een vergunning ex. artikel 3 van de Drank- en Horecawet (voor het schenken van 
alcohol) heeft aangevraagd en gekregen, hoeft u geen exploitatievergunning aan te vragen. 

 
Voor het exploiteren van een terras bij uw openbare inrichting moet u een terrasvergunning 
aanvragen.  
 
Uw aanvraag  
Aan de hand van uw aanvraag kunnen wij beoordelen wat er geregeld moet worden om u een 
exploitatievergunning te kunnen verlenen. Bij de beoordeling van uw aanvraag letten wij vooral op 
eventueel te verwachten overlast.  
 
Stukken die u in elk geval mee moet sturen bij de aanvraag: 
▪ de ingevulde BIBOB-vragenlijst; 
▪ een plattegrond van de inrichting (de afmetingen s.v.p. duidelijk op de plattegrond aangeven); 
▪ een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager(s). 

 

Let op: als er gegevens ontbreken kan een aanvraag niet afgehandeld worden. 

 
Kosten vergunning  
Voor een exploitatievergunning betaalt u leges.  
 
Belangrijk 
De openbare orde en de woon- en leefomgeving mogen niet worden aangetast door de inrichting. 
 
Overige informatie 
Persoonsgegevens die u op dit aanvraagformulier hebt ingevuld, worden verwerkt binnen de 
gemeentelijke organisatie. Dit kan inhouden dat de gegevens worden gedeeld met diverse 
afdelingen binnen de gemeente en met externe organisaties (bijvoorbeeld milieu, Openbaar Gebied, 
politie en brandweer). 
 
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator Drank- en Horeca van 
het Regieteam van de gemeente Ommen, te bereiken via het telefoonnummer (14 0529). U kunt het 
ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Ommen t.a.v. de coördinator Drank- 
en Horeca (Postbus 100, 7730AC Ommen) of mailen naar gemeente@ommen.nl. 
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1. Gegevens bedrijf 

Naam bedrijf   :   _______________________________________________________ 

KVK-nummer   :   _______________________________________________________ 

Adres    :   _______________________________________________________ 

Postadres    :   _______________________________________________________ 

Telefoonnummer bedrijf :   _______________________________________________________ 

E-mailadres   :   _______________________________________________________ 

 

Ondernemingsvorm 

   natuurlijke persoon of personen 

   rechtspersoon 

 

Als de ondernemingsvorm een rechtspersoon is, welke rechtspersoon is dat dan?   ______________    

 

2. Aanvrager(s)  

Bij een natuurlijke persoon 

Naam   :   ______________________________________________________________ 

Volledige voornamen :   ______________________________________________________________ 

BSN-nummer  :   ______________________________________________________________  

Geboortedatum :   ______________________________________________________________  

Geboorteplaats :   ______________________________________________________________ 

Adres   :   ______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats :   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer :   ______________________________________________________________ 

E-mailadres  :   ______________________________________________________________ 

 

Bij een rechtspersoon (vul hier de gegevens van de ondernemers, bestuursleden, etc. in) 

1. 

Naam:   :   ______________________________________________________________ 

Volledige voornamen :   ______________________________________________________________ 

BSN-nummer  :   ______________________________________________________________  

Geboortedatum :   ______________________________________________________________ 

Geboorteplaats :   ______________________________________________________________ 
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Adres   :   ______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats :   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer :   ______________________________________________________________ 

E-mailadres  :   ______________________________________________________________ 

Functie   :   ______________________________________________________________ 

 

2. 

Naam   :   ______________________________________________________________ 

Volledige voornamen :   ______________________________________________________________ 

BSN-nummer  :   ______________________________________________________________  

Geboortedatum :   ______________________________________________________________  

Geboorteplaats :   ______________________________________________________________ 

Adres   :   ______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats :   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer :   ______________________________________________________________ 

Emailadres  :   ______________________________________________________________ 

Functie   :   ______________________________________________________________ 

 

3. 

Naam   :   ______________________________________________________________ 

Volledige voornamen :   ______________________________________________________________ 

BSN-nummer  :   ______________________________________________________________  

Geboortedatum :   ______________________________________________________________  

Geboorteplaats :   ______________________________________________________________ 

Adres   :   ______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats :   ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer :   ______________________________________________________________ 

E-mailadres  :   ______________________________________________________________ 

Functie   :   ______________________________________________________________ 

 

Als er meer personen betrokken zijn bij deze onderneming, verzoek ik u hun gegevens in een aparte 
bijlage te vermelden en deze bij de aanvraag mee te sturen. 

 

Let op: een kopie van het legitimatiebewijs van bovenstaande perso(o)n(en) moet bij de aanvraag 
gevoegd worden. 
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3. Arbeidsverleden 

Is/zijn één of meerdere van bovenstaande personen de afgelopen 5 jaar als exploitant en/of 
leidinggevende in een openbare inrichting werkzaam geweest of nog werkzaam ? 

   ja         nee 

 

Zo ja, in onderstaande tabel graag aangeven wie dat zijn, waar ze gewerkt hebben of nog werken en 
gedurende welke periode. 

 

naam bedrijf periode 

   

    

   

 

4. Voor wat voor soort onderneming wordt de aanvraag gedaan? 

        snackbar 

        ijssalon 

        pizzeria 

        shoarmazaak 

        koffiebar 

        theetuin 

        afhaal van   ______________________________________________________________________ 

        anders   _________________________________________________________________________ 

 

Toelichting:   _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Afmetingen van de lokaliteit (s.v.p. plattegrond bijvoegen) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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6. De aanvraag heeft betrekking op 

   een nieuwe onderneming. Wat is de openingsdatum?   ___________________________________ 

   overname bestaande onderneming. Wat is de openingsdatum?   ___________________________ 

   uitbreiding bestaande onderneming. Wat is de openingsdatum?   __________________________ 

   wijziging ondernemingsvorm 

   anders ____________________________________________________________________________ 

 

7. Openingstijden 

 

maandag uur uur 

dinsdag uur uur 

woensdag uur uur 

donderdag uur uur 

vrijdag uur uur 

zaterdag uur uur 

zondag uur uur 

 

 

Vragen? 
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator Drank- en Horeca van 
het Regieteam van de gemeente Ommen, te bereiken via het algemene telefoonnummer (14 0529). 
 

Ondertekening 

Plaats en datum: 

 

Handtekening aanvrager: 

 

 

 

Dit formulier kunt u per post sturen naar: 

Gemeente Ommen 
t.a.v. de coördinator Drank- en Horeca 
Postbus 100 
7730 AC Ommen  
 
of e-mail: 
gemeente@ommen.nl 
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