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    Postbus 2000 

3760 CA Soest 

Bezoekersadres: Raadhuisplein 1 

Postbus2000@soest.nl 

035-609 34 11 

 

  
Exploitatievergunning 

 

 
 Op grond van: artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest  

 
1. De ondernemingsvorm 

 
 natuurlijk(e) persoon/ personen                     rechtspersoon/ rechtspersonen   

 
KvK- of vestigingsnummer: ____________________ Handelsnaam: _____________________ 

 
 

2. Natuurlijk persoon / personen: 

 
Ondernemer 1 
 

Voornamen                     ________________________________________________________ 
 
Achternaam                    ________________________________________________________ 
 
Geboortedatum               ____ - ____ - ____ Geboorteplaats ___________________________ 
 

Adres                             ________________________________________________________ 
 
Postcode                        ______________________  Woonplaats:  ______________________ 
 
Telefoonnummer            _________________________________________________________ 
 
 

Ondernemer 2 
 
Voornamen                     ________________________________________________________ 
 
Achternaam                    ________________________________________________________ 
 
Geboortedatum               ____ - ____ - ____ Geboorteplaats ___________________________ 

 
Adres                             ________________________________________________________ 
 
Postcode                        ______________________  Woonplaats:  ______________________ 
 
Telefoonnummer            _________________________________________________________ 

 
 
3. Rechtspersoon / rechtspersonen 

 
Naam                             ________________________________________________________ 

 
Vestigingsplaats               ________________________________________________________ 
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4. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/ rechtspersonen: 

 
Bestuurslid 1 

 
Voornamen                     ________________________________________________________ 
 
Achternaam                    ________________________________________________________ 

 
Geboortedatum               ____ - ____ - ____ Geboorteplaats ___________________________ 
 
Adres                             ________________________________________________________ 
 
Postcode                        ______________________  Woonplaats:  ______________________ 
 

Telefoonnummer            _________________________________________________________ 
 
 

Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de 
vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring. 

 

 
Bestuurslid 2 
 
Voornamen                     ________________________________________________________ 
 
Achternaam                    ________________________________________________________ 

 
Geboortedatum               ____ - ____ - ____ Geboorteplaats ___________________________ 
 
Adres                             ________________________________________________________ 
 
Postcode                        ______________________  Woonplaats:  ______________________ 
 

Telefoonnummer            _________________________________________________________ 
 
 

Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de 
vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring. 

 

 
5. Inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 
 
Bedrijfsnaam                  ________________________________________________________ 
 
Adres                             ________________________________________________________ 

 
Postcode                        ______________________  Woonplaats:  ______________________ 
 
 
6. De aanvraag 
 
Aard van de inrichting: 

 

         Cafetaria/ snackbar                                                     Hotel/pension/kampeerterrein 
                                                                                                 
         Bar / café                                                                    Eetcafé 
 
         Restaurant                                                                  Afhaalcentrum 
                                            

         Broodjeszaak                                                               Buurthuis / clubgebouw 
 
         Koffie-/ theehuis                                                           Sportkantine 
 
         Anders ______________________________ 
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De aanvraag betreft: 

 
        Vestiging van een nieuw bedrijf 

 
       Overname van een bestaand bedrijf 

 
       Nieuwe leidinggevende(n) 
 
       Verandering van de aard van de inrichting 
 
       Wijziging van de ondernemersvorm 
 

 
7. Openingstijden 

 
Maandag van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 

 
Dinsdag   van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 
 
Woensdag  van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 

 
Donderdag   van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 

 
Vrijdag  van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 
 
Zaterdag  van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 
 
Zondag  van ____________ uur tot  ____________ uur  =  totaal ___________________ uur 
 

N.B. Houdt u er rekening mee dat in het geval uw horecabedrijf meer dan 60 uur per week voor het 
publiek geopend zal zijn er ten minste twee leidinggevenden op de vergunning moeten worden vermeld. 
 
 
8. Is de inrichting voor het publiek geopend? 

 
Ja                         Nee 

 

 
9. Maatregelen ter overlast 

 

 
Een horecaondernemer heeft als plicht om de orde in de horeca-inrichting te handhaven en in de directe 
omgeving van de horeca-inrichting hinder, veroorzaakt door komende of vertrekkende bezoekers te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
 
Welke maatregelen heeft u in verband met bovenstaande genomen of gaat u nemen? 
  

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
Op welke wijze heeft u zicht op komende en vertrekkende bezoekers? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
  

         

 
         

n 
                  

         

         

            

j 
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Welke instructie krijgen uw medewerkers voor het ontvangen en uitlaten van bezoekers? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Leidinggevenden 
 

Aantal leidinggevenden (personen belast met de algemene en/of dagelijkse leiding) ____________ 
 
Vul per leidinggevende de bijlage leidinggevende exploitatievergunning in. 
 
 
11. Bijlagen 

 
X Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel 
X Kopie van identiteitsbewijs ondernemer(s)/leidinggevenden (paspoort of id-kaart) 
X Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevenden 
X Huur- of koopovereenkomst inrichting 

X Overnameovereenkomst 
X Ondernemingsplan 
X Formulieren leidinggevenden 
 
 
 
Plaats: ________________________________________  Datum: ____ - ____ - ____ 

 
 
Handtekening: 
 
 
 
____________________________ 

 
 
 

 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden kosten in rekening gebracht. U vindt deze 
kosten op onze website.  

 
N.B.: De exploitatievergunning is persoonlijk en geldt alleen voor de daarin genoemde inrichting. Tijdens 
openingstijden moet een leidinggevende aanwezig zijn. Gebruik voor het aanmelden van 
leidinggevenden, andere dan de ondernemer, het formulier “Bijlage leidinggevende 
exploitatievergunning”.  
 
Als een exploitatievergunning wordt verleend betekent dit niet dat andere regels niet gelden of dat een 

andere vergunning verleend zal worden.  
 
De aanvrager is er verantwoordelijk voor dat aan de geldende regels wordt voldaan en dat de nodige 
vergunningen worden aangevraagd, bijvoorbeeld een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, 
vergunning voor verruiming van de openingstijden, vergunning voor speelautomaten of een 
milieuvergunning. 
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