Aanvraagformulier
aanwezigheidsvergunning
speelautomaten
Wet op de Kansspelen, artikel 30c
Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:40

Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag indienen voor een
speelautomatenvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het houden van speelautomaten in een
horecabedrijf binnen de gemeente Roosendaal.
Meer informatie over het gemeentelijk beleid, de aanvraagprocedure en de kosten is beschikbaar via het
Vergunningenloket op www.roosendaal.nl > Digitaal loket of bij de publieksbalies op het stadskantoor. U kunt
ook bellen naar het gratis informatienummer voor vergunningen, belastingen en burgerzaken 0800 57 95 79 5
(24 uur per dag 7 dagen per week).
Wat willen wij van u weten?
Wij willen in ieder geval van u weten voor welk horecabedrijf de vergunning wordt aangevraagd en wie de
eigenaar / exploitant van het horecabedrijf is. Daarnaast willen wij graag weten welk soort en welk aantal
speelautomaten wordt geplaatst en door welke leverancier. Zowel de eigenaar / exploitant van het horecabedrijf
als de leverancier van de speelautomaten dienen de aanvraag te ondertekenen.
Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?
Voordat u het formulier gaat invullen is het handig om de volgende gegevens te verzamelen:
 Gegevens van het horecabedrijf waar de speelautomaten worden geplaatst.
 gegevens van de eigenaar / exploitant van het horecabedrijf.
 Gegevens over het aantal en soort speelautomaten.
 Gegevens van de leverancier die de speelautomaten plaatst.

1. Gegevens eigenaar / exploitant horecabedrijf
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands vergelijkbaar certificaat/document/verklaring/bewijs
/inschrijving:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):
2. Gegevens horecabedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
Naam bedrijf:
Nummer van inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een buitenlands vergelijkbaar
certificaat/document/verklaring/bewijs /inschrijving:

(Post)Adres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer (overdag):
Wilt u op dit adres de factuur ontvangen?

□ Ja

□ Nee, op het adres van de eigenaar/exploitant
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3. Gegevens over het aantal en soort speelautomaten
De vergunning wordt aangevraagd voor de exploitatie van
waarvan

(aantal invullen) speelautomaten,

(aantal invullen) kansspelautomaten.

4. Gegevens leverancier speelautomaten
Naam bedrijf:
(Post)Adres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
Nummer exploitatievergunning leverancier:
5. Ondertekening
Handtekening eigenaar/exploitant horecabedrijf:

Handtekening leverancier:

Stempel:
Datum:

Datum:

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Gemeente Roosendaal
Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
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