
 

   

AANVRAAGFORMULIER  
ARTIKEL 2:35 APV VERGUNNING 
 
 
Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen die betrekking heeft op gebouwen, 
gebieden of bedrijfsmatige activiteiten die door de burgemeester zijn 
aangewezen. Wanneer u een vergunning wilt aanvragen moet u het formulier 
volledig invullen en de gevraagde documenten erbij aanleveren. U kunt het 
ingevulde formulier met bijlagen opsturen naar:  
 
Gemeente Papendrecht 
t.a.v. Team Veiligheid Vergunningen Toezicht en Handhaving 
Postbus 11 
3350 AA  PAPENDRECHT  
 
 
 

1. Gegevens van de houder (exploitant) van het bedrijf (indien dit meerdere 
zijn dienen alle hieronder te worden ingevuld) 

De exploitant is de persoon (of personen) die in de Kamer van Koophandel als eigenaar van het 

bedrijf als zodanig staat ingeschreven 

 
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  

Alle exploitanten moeten afzonderlijk de bijgevoegde exploitantenverklaring/beheerdersverklaring 

invullen. 

  

 Gegevens van het bedrijf 

 
handelsnaam volgens de KvK     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

nummer Kamer van Koophandel  ………………………………………………………………………………… 
  
Adres voor correspondentie 
   

…………………………………………………………………………………

  



 

   

                                   

  
2. Beheerders (indien dit meerdere zijn dienen alle hieronder te worden 
ingevuld) 

De beheerder is de persoon die namens de exploitant aanwezig is in het bedrijf en de dagelijkse 

leiding over het bedrijf heeft  
 
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  

 
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  
naam en voornamen     ………………………………………………………………………………… 
straatnaam en huisnummer    ………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    ………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer      ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

e-mail adres         ……………………………………………………………………………. 

  

Alle beheerders moeten afzonderlijk de bijgevoegde  exploitantenverklaring/beheerdersverklaring 

invullen. 

 
3. Welke bedrijfsactiviteiten vinden plaats in uw bedrijf 

 

……………………………………………….
   

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 

  

         

4. Reden van de aanvraag 

 
□ Voor dit pand is niet eerder een vergunning afgegeven. U wilt als exploitant uw bedrijf verder exploiteren. 

□ Voor dit pand is niet eerder een vergunning afgegeven. U wilt als nieuwe exploitant een bedrijf starten. 

□ U wilt als nieuwe exploitant een bestaand bedrijf overnemen zonder wijziging in de bedrijfsactiviteiten. 

□ U wilt als nieuwe exploitant een bestaand bedrijf overnemen met wijziging in de bedrijfsvoering. 

 



 

   

 

 

5. De ruimten waar de bedrijfsactiviteiten plaats vinden (bij meerdere ruimten 
dienen alle hieronder te worden ingevuld). 

 

Beschrijving ruimte 1  …………………………………………  Oppervlakte in m2………………………… 

Beschrijving ruimte 2  …………………………………………  Oppervlakte in m2………………………… 

Beschrijving ruimte 3  …………………………………………  Oppervlakte in m2………………………… 

 

U dient een duidelijke schaaltekening in te leveren van de inrichting met alle ruimten. 

 
6. Bijlage(n) 

 

Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken overleggen. 

1. Koopovereenkomst/Huurovereenkomst/Pachtovereenkomst. 

2. Beheerdersverklaringen van alle exploitanten en de beheerders. 

3. Schaaltekening van de inrichting. 

4. Machtiging wanneer de aanvraag niet door de exploitant/ondernemer wordt ingediend.  

5. Bij verenigingen of stichtingen, de statuten van de vereniging/stichting. 

 
Ondertekening 

Door het zetten van uw handtekening onder dit formulier verklaart u dat u alle 

gegevens op dit formulier naar waarheid heeft ingevuld. Mocht later blijken dat 

u onjuiste gegevens heeft verstrekt, dan kan dit gevolgen hebben voor de 

verleende vergunning.  

 

naam   ………………………………………………………………………………… 

plaats   ………………………………………………………………………………… 

datum                         ………………………………………………………………………………….  

 

 

Handtekening 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


