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Aanvraagformulier Exploitatievergunning 
openbare inrichting (APV) 

Met dit formulier kunt u een exploitatievergunning openbare inrichting aanvragen. Een 

exploitatievergunning openbare inrichting is verplicht voor alle bedrijven op Texel die voldoen aan 

een van de volgende omschrijvingen: hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, 

discotheek, of aanverwante inrichtingen waar logies wordt verstrekt, tegen vergoeding dranken 

worden geschonken en/of etenswaren en gerechten voor directe consumptie worden bereid en/of 

verstrekt. Zonder exploitatievergunning is het verboden een horecabedrijf te exploiteren. 

 

Lever dit formulier samen met een situatieschets van uw terras in bij de receptie in het 

gemeentehuis, of scan het formulier in en stuur dit met de bijlage(n) naar: gemeente@texel.nl.  

Per post stuurt u het naar: Gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE  DEN BURG. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 0222. 

1. Gegevens aanvrager 

Ondernemingsvorm 

 Natuurlijke persoon (bijv. eenmanszaak of v.o.f.) 

(U kunt vraag 4 en 5 overslaan) 

 Rechtspersoon (bijv. vereniging, B.V. of stichting) 

(u kunt vraag 3 overslaan) 

Naam ondernemer/ onderneming  

Correspondentieadres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

E-mailadres  

KvK-nummer  

2. Bovengenoemde vraagt een exploitatievergunning aan voor het volgende 
horecabedrijf 

Naam inrichting  

Adres inrichting  

Postcode en plaatsnaam  

Soort inrichting (U kunt meerdere exploitatievormen aankruisen.) 

 Hotel  Tearoom  Anders, te weten 

 Discotheek  Café 

 

 Restaurant  Snackbar 
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3. Ondernemer(s) 

Ondernemer 1 2 3 

Naam ondernemer    

Volledige voornamen    

Adres    

Woonplaats    

Telefoonnummer    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

Meer ondernemers kunt u op een los vel papier vermelden die u als bijlage bijvoegt. 

4. Rechtspersoon 

Ondernemer 

Naam  

Vestigingsplaats  

Meer rechtspersonen kunt u op een los vel papier vermelden die u als bijlage bijvoegt. 

5. Bestuursleden van de rechtspersoon 

Bestuurslid 1 2 3 

Naam bestuurslid    

Volledige voornamen    

Adres    

Woonplaats    

Telefoonnummer    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

Meer bestuursleden kunt u op een los vel papier vermelden die u als bijlage bijvoegt. 

6. Overige leidinggevenden (geen ondernemers en bestuurders) 
Indien u tevens een vergunning Alcoholwet aanvraagt, mag u deze vraag 6 overslaan. 

Leidinggevenden 1 2 3 

Naam leidinggevende    

Volledige voornamen    

Adres    

Woonplaats    

Telefoonnummer    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

Meer leidinggevenden kunt u op een los vel papier vermelden die u als bijlage bijvoegt. 
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7. Openingstijden 

Op welke tijden zal de inrichting voornamelijk voor het publiek geopend zijn? 

Maandag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Dinsdag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Woensdag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Donderdag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Vrijdag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Zaterdag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Zondag 
van ___________________ uur ___________________ tot ___________________ uur 

Wanneer gelden deze openingstijden?  Het gehele jaar 

 Het winterseizoen beperkt 

geopend 

 Het winterseizoen gesloten 

8. Verstrekking alcoholhoudende dranken 

 

Wilt u in deze inrichting 

alcoholhoudende dranken gaan 

schenken? 

 Ja (U moet ook een vergunning Alcoholwet aanvragen) 

 Nee 

9. Terras 

Indien er één of meer terrassen aanwezig zijn, voeg dan een plattegrondtekening op schaal van de 

terrassen als bijlage toe. 

Beschikt de inrichting over één of meer terrassen?  Ja  Nee 

 

Zo ja, waar bevinden de terrassen zich? 

(Omschrijving ligging) 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2 _______________________________________________________________ 

 

3 _______________________________________________________________ 

 

Wat is de oppervlakte van het terras of 

de terrassen afzonderlijk? 

 

1 ___________________ m² 

 

2 ___________________ m² 

 

3 ___________________ m² 

 

Wie is de eigenaar van de onderliggende 

grond?  

(Meerdere antwoorden mogelijk. 

Zonodig vermelden voor welk terras dit 

geldt) 

 Gemeentegrond 

 Eigen grond 

 Anders, nl. ________________________________________________________ 

10. Parkeren 

Beschikt de inrichting over een eigen parkeergelegenheid?  Ja   Nee 

Zo ja, hoeveel auto’s kunnen hier 

worden geplaatst? 
 

Waar bevindt deze parkeergelegenheid 

zich? 
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11. Toezicht 

Wordt er door u, of medewerkers van u, in de omgeving van de inrichting toezicht 

gehouden? 
 Ja   Nee 

Zo ja, op welke wijze? 
 Gediplomeerde portiers, aantal _______________ 

 Anders, nl. ________________________________________________________ 

12. Bestemming 

Is de exploitatie van het horecabedrijf op het voorgenomen adres toegestaan op 

grond van het geldende bestemmingsplan? 
 Ja   Nee 

13. Bijlagen behorende bij de aanvraag 

 Situatietekening terras (op schaal) 

 Anders, namelijk,________________________________________________________________________________________ 

14. Ondertekening 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 

Datum aanvraag Ondertekening 

 

 

 

 

 

 

 


