Aanvraagformulier Ontheffing Winkeltijdenwet
Winkeltijdenwet en Verordening Winkeltijden

Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag indienen voor een ontheffing van de
openingstijden zoals deze zijn vastgesteld in de Winkeltijdenwet. De ontheffing biedt de mogelijkheid de winkel
te openen buiten (1) de wettelijk vastgestelde openingstijden en (2) de van deze wet vrijgestelde dagen die door
de gemeente zijn aangewezen.
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 wie u bent en voor welke winkel u de ontheffing aanvraagt. Daarnaast
vragen wij om informatie over de aard en reden van de ontheffing. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of
de openstelling van de winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of het woon- en leefklimaat
(bijvoorbeeld geluid- en parkeeroverlast).
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 de winkel waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 Gegevens over de aard van de ontheffing (incidenteel of structureel).
 Datum en tijdstip(pen) van de extra openstelling.

1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):

2. Gegevens winkel waarvoor ontheffing wordt aangevraagd
Naam winkel:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):
Wilt u op dit adres de factuur ontvangen?

□ Ja

□ Nee, het factuuradres moet zijn:

(Post)adres:
Postcode + plaats:

3. Categorie ontheffing
De aanvraag heeft betrekking op:

□ Een avond- of nachtwinkel

-> U kunt de aanvraag vervolgen bij stap 5.
2012

□ Een bijzondere gebeurtenis van tijdelijke aard -> U dient stap 4 in te vullen en kunt stap 5 overslaan.
4. Bijzondere gebeurtenis
Licht de bijzondere gebeurtenis hieronder kort toe.

Geef hieronder aan voor welke datum, data of periode u de ontheffing aanvraagt. Indien sprake is van meer dan
vijf afzonderlijke data of perioden, kunt u deze in een bijlage toevoegen.
Ingangsdatum

Datum of
periode

dd

Einddatum

mm

Jjjj

dd

mm

jjjj

1
2
3
4
5

5. Tijdstip(pen) extra openstelling
Geef hieronder aan wat de gewenste openingstijden zijn voor de extra openstelling.
Normale openingstijden

Openingstijden extra openstelling

(indien van toepassing)
van

tot

van

tot

Maandag

uur

uur

uur

uur

Dinsdag

uur

uur

uur

uur

Woensdag

uur

uur

uur

uur

Donderdag

uur

uur

uur

uur

Vrijdag

uur

uur

uur

uur

Zaterdag

uur

uur

uur

uur

Zondag

uur

uur

uur

uur

6. Ondertekening
Naar waarheid ingevuld, d.d.:
Handtekening aanvrager:

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Gemeente Roosendaal
Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
2012

