
 

 

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf 

Met dit formulier vraagt u een exploitatievergunning aan voor het starten van een horecabedrijf. 

 

Uw gegevens 

Naam en voornamen  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Burgerservicenummer  Telefoonnummer  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

 

Ondernemingsvorm 

Wat is de ondernemingsvorm Natuurlijke persoon Rechtspersoon 

Nummer KvK  

 

Gegevens horecabedrijf 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

 

Voor wat voor soort horecabedrijf vraagt u de vergunning aan? Omschrijf het karakter van uw bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waarom vraagt u de vergunning aan? 

 Vestiging van een nieuw horecabedrijf 

 Overname van een bestaand horecabedrijf 

 Wijziging van de ondernemersvorm 

 Uitbreiding van de oppervlakte van het horecabedrijf met  m² 

 Ingrijpende wijziging van het bedrijfskarakter (zoals wijziging openingstijden), namelijk: 

 

 

 

 
 

 

 

Waaruit bestaan de horeca-activiteiten? 

 Bieden van alcoholvrije dranken om ter plaatse te nuttigen 

 Bieden van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken om ter plaatse te nuttigen 

 Bieden van maaltijden/etenswaren om ter plaatse te nuttigen 

 Bieden van fastfood om ter plaatse te nuttigen 

 Verkoop van alcoholhoudende drank om mee te nemen 

 Anders, namelijk  

 

Als u etenswaren verkoopt: 

 

Kunnen de etenswaren worden afgehaald? Nee Ja, tot uiterlijk  uur 

Heeft u een bezorgdienst? Nee Ja, tot uiterlijk  uur 

 

  



           

 

Op welke tijden is het horecabedrijf geopend? 

 Begintijd Eindtijd 

 Maandag   

 Dinsdag   

 Woensdag   

 Donderdag   

 Vrijdag   

 Zaterdag   

 Zondag   

 

Softdrugs 

Gaat u softdrugs verstrekken in het bedrijf? Ja Nee 

 

Zo ja, kent u de richtlijnen van het Openbaar Ministerie  

voor de verkoop van softdrugs? 
Ja Nee 

 

Stuur bij uw aanvraag mee: 

 Recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

 Op schaal getekende plattegrond van het horecabedrijf 

 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats  Handtekening 
 

Datum   

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 

www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, KCC 1, Postbus 78, 2600 ME Delft. 
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