Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht
Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
I www.dordrecht.nl
T 078 770 85 85

Aanvraag exploitatievergunning coffeeshop en
gedoogverklaring verstrekking softdrugs

Deze aanvraag kunt u alleen persoonlijk en op afspraak inleveren bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U
vraagt deze vergunning aan voor een inrichting van een exploitatie onder artikel 2:27 van de Algemene
plaatselijke Verordening. Het is verboden een coffeeshop te exploiteren zonder vergunning en
gedoogbeschikking van de burgemeester. Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag of het verkrijgen
van een vergunning, betaalt u kosten.

Gegevens inrichting/aanvrager
Naam inrichting:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
KvK of vestigingsnummer:
Zijn er nevenvestigingen:

☐ nee

☐ ja, ik sluit een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij

Pand is van:

☐ aanvrager

U doet een aanvraag voor:

☐ vestiging nieuw bedrijf

☐ verhuurder, naar:
☐ overname bestaand bedrijf

☐ wijzigen ondernemersvorm

Bedrijfsomschrijving coffeeshop
Soort coffeeshop:

☐ alleen afhaal

☐ alleen gebruik ter plaatse

☐ gebruik ter plaatse en afhaal

Bij deze aanvraag stuurt u mee:
•

•
•
•

schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar en verhuurder van het pand
waarin de inrichting is of komt. Uit deze verklaring blijkt dat er geen bezwaar is tegen de vestiging
van de inrichting in het pand en een huurovereenkomst waaruit dit blijkt
volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, met bijlagen
jaarrekening van het afgelopen jaar
bewijs van goed betaalgedrag van de belastingdienst

Ondernemersvorm
Ondernemersvorm:

☐ natuurlijk persoon

Natuurlijk persoon/rechtspersoon
Naam:
Voornaam/-namen voluit:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
KvK nummer:

☐ rechtspersoon, soort:

Natuurlijk persoon/rechtspersoon
Naam:
Voornaam/-namen voluit:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
KvK nummer:

Openings- en sluitingstijden
Coffeeshops krijgen geen ontheffing sluitingstijd
maandag van

uur tot

uur, =

uur

dinsdag van

uur tot

uur, =

uur

woensdag van

uur tot

uur, =

uur

donderdag van

uur tot

uur, =

uur

vrijdag van

uur tot

uur, =

uur

zaterdag van

uur tot

uur, =

uur

zondag van

uur tot

uur, =

uur

Totaal aantal uren per week

uur

Persoonsgegevens leidinggevende
Achternaam:
Voornaam/-namen voluit:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer (BSN):
Telefoonnummer:
Geeft leiding in bedrijf sinds:
Aantal uren per week:
Bij deze aanvraag stuurt u mee:
•
•
•

kopie arbeidsovereenkomst
preventiecertificaat (cursus deskundigheidsbevordering)
als u meerdere leidinggevenden opvoert, gebruikt u hiervoor het formulier opgave
leidinggevende(n). Dit formulier vindt u op www.dordrecht.nl onder exploitatie coffeeshop.

Exploitatie
Vormen van amusement/ontspanning:
☐ mechanische muziek

☐ levende muziek

☐ films/video

☐ gelegenheid tot dansen

☐ behendigheidsautomaten, aantal:
☐ spellen, zoals:
☐ anders, namelijk:

Maatregelen tegen overlast
U geeft aan welke maatregelen u heeft genomen tegen overlast
Parkeren:
Verkeer:
Geluidshinder:
Vervuiling:
Rondhangende klanten:
Overige vormen van overlast:
Gedeelte getwist:

Ondertekening aanvrager
Naam aanvrager:
Datum:

Handtekening aanvrager:

