
Vergunning seksinrichting of escortbedrijf 

Met dit formulier vraagt u bij de gemeente een exploitatievergunning aan voor een seksinrichting of een 

escortbedrijf. 

Gegevens bedrijf 

Naam bedrijf 

KvK-nummer 

Adres 

Postcode Plaats 

Gegevens contactpersoon 

Naam 

E-mailadres

Telefoonnummer 

Gegevens over uw aanvraag 

Om welk type bedrijf gaat het? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

Seksinrichting (club, erotische massagesalon, privéhuis) 

Raamprostitutiebedrijf 

Escortbedrijf 

Peepshow / seksbioscoop 

Anders, namelijk 



 

Wat voor soort aanvraag wilt u doen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

 Ik wil een bestaande vergunning voortzetten 

 Ik wil een wijziging van een of meerdere beheerders doorgeven 

 Ik wil een bestaande organisatie overnemen 

 

Gaat u het bedrijf verbouwen? Ja Nee 

 

Gaat u in het bedrijf alcoholhoudende dranken schenken? Ja Nee 

 

Hoeveel prostituees werken er in het bedrijf? 

 

 

Gegevens exploitanten 

Vul de gegevens in van de personen die de locatie gaan exploiteren. 

Naam exploitant 1  

Adres  

Postcode  Plaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

Naam exploitant 2  

Adres  

Postcode  Plaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  



           

 

Gegevens beheerders 

Vul de gegevens in van de personen die de locatie beheren. 

Naam beheerder 1  

Adres  

Postcode  Plaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

Naam beheerder 2  

Adres  

Postcode  Plaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag mee: 

• Eigendomsakte of uittreksel uit het Kadaster als de exploitant ook de eigenaar is van het pand 

• Kopie huurovereenkomst als de exploitant het pand huurt 

• Situatietekening plaatselijke en kadastrale ligging van de seksinrichting (schaal minimaal 1:1.000) 

• Plattegrond van de seksinrichting waarop duidelijk de inrichting en bestemming van de 

werkruimten staat (schaal 1:1.1000) 

• Kopie identiteitsbewijs van de nieuwe exploitanten 

• Kopie identiteitsbewijs van de nieuwe beheerders 

• Actueel ‘Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’ van de Belastingdienst 

• Arbeidscontracten die u heeft afgesloten met alle beheerders 

 

  



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, Veiligheid Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft. 
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