Besluit eisen inrichtingen
Horecabedrijf
Betreft het verzoek van:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
om vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf/slijtersbedrijf in de inrichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

1. Omschrijving van de lokaliteit(en) en terras(s)(en) in de inrichting lokaliteit(en)
a. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
b. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
c. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
d. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
e. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
f. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................

2. Hoe groot is de (vloer)oppervlakte van de lokaliteit(en)?
Lokaliteit:

a. ……………m²

b. ……………m²

c. ……………m²

d. ………… m²

e. ………… m²

f ………… m²

d. ………… m

e. ………… m

f ………… m

3. Wat is de hoogte van de lokaliteit (van de vloer afgemeten)?
Lokaliteit:

a. ……………m

b. ……………m

c. ……………m

Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische
ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste 3,8. 10-³m³/s per m²?
Lokaliteit a:		

Ja

Nee

Lokaliteit b:		

Ja

Nee

Lokaliteit c:		

Ja

Nee

Lokaliteit d:		

Ja

Nee

Lokaliteit e:		

Ja

Nee

Lokaliteit f:		

Ja

Nee

4. Is er een voorziening voor elektriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?
Lokaliteit a:		

Ja

Nee

Lokaliteit b:		

Ja

Nee

Lokaliteit c:		

Ja

Nee

Lokaliteit d:		

Ja

Nee

Lokaliteit e:		

Ja

Nee

Lokaliteit f:		

Ja

Nee
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5. Is er een voorziening voor drinkwater aanwezig, opdat kan worden beschikt over voor de menselijke
consumptie en hygiëne geschikt water?
Ja

Nee

6. Is er een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken aanwezig die ook door bezoekers kan worden
gebruikt?
Ja

Nee

7. Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig?
Ja

Nee

8. Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?
Ja

Nee

9. Heeft elke toiletgelegenheid één of meer voorzieningen om de handen met stromend, deugdelijk drinkwater te
kunnen wassen?
Ja

Nee

10. Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalokaliteit?
Ja

Nee

11. Omschrijf op welke plaats zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit(en) zich bevinden bevindt en wat het
vermogen van deze installatie is in m³/h.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

12. Voldoet de inrichting aan het Bouwbesluit 2012?
Ja

Nee
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Aldus naar waarheid ingevuld op:
•

Datum:

…………………………………………………………….......

•

Woonplaats:

…………………………………………………………….......

•

Land:

…………………………………………………………….......

Handtekening exploitant:

…………………………………………………………….......

