0 Aanvraag om een exploitatievergunning dan wel
0 Wijziging van huidige exploitatievergunning, voor een
seksinrichting, escortbedrijf of sekswinkel (art. 3.2.1 APV)
Aan: de Burgemeester van de Gemeente Enschede
Bedrijfs- en managementondersteuning
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 20, Postcode 7500 AA ENSCHEDE
GEGEVENS OMTRENT DE INRICHTING
1. Naam en adres van de inrichting, inschrijving Kamer van Koophandel (KvK):
Naam
Adres

: ........................................
: ........................................

Kadastraal bekend : Gemeente : .....................
Inschrijving KvK

: per: ……….

vast tel.nr : ……...…..
postcode : ..............., te

: ………….

sectie

: ................, nr : ………….

nummer

: ..……….….

2. Aard van de inrichting:
0 seksinrichting, te weten: 0
0
0
0
0

seksclub
parenclub
privehuis
prostitutiebedrijf
erotische massagesalon

0
0
0
0
0

sekstheater
seksbioscoop
seksautomatenhal
prostitutiehotel
erotheek/eroth.-pornogr.vertoningen

0escortbedrijf
0 sekswinkel








0 anders nl: .…………………….
3. Deze aanvraag heeft betrekking op:
0 nieuwe onderneming
0 wijziging exploitatie, door

0: overname

0: deelname

0: beëindiging

0 wijziging in beheer, door

0: vertrek beheerder

0: nieuwe beheerder

0: ……………

0 verbouwing
0 andere omstandigheden

: ...........................................................………….……………

4. Ingangsdatum:

: ………….
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GEGEVENS OMTRENT DE EXPLOITATIE
5. Indien de aanvrager/exploitant een rechtspersoon is:
Naam rechtspersoon
Adres
vast telefoonnummer

: ......................................
: ................................…..
: ……...............................

rechtsvorm: BV i.o., BV, NV, anders te weten …
postcode : ..…….…… te : …………..
e-mailadres : ……………

6. Voor natuurlijke perso(o)n)en), dan wel bij een rechtspersoon de tot
vertegenwoordiging daarvan bevoegde perso(o)n(en):
Naam
: .......................................
Voornamen : ........................................
Adres
: ........................................
Postcode
: …………………………
Woonplaats : ..……………..........……
Tel nr.
: .……………..................
Geboorteplaats: ……………………..….
Geboortedatum: ……………………

Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr
Geboorteplaats
Geboortedatum

: ..................……..
: .............................
: .......……………..
: ………………….
: ………………….
: ……….................
: ..…………………
: …………………..

7. De beheerder(s):
Naam: ..................................................
Voornamen:……...................................
Adres: ....................................................
Postcode: ……………………
Woonplaats:..……………..........……...
Tel nr.: .……………...........................
Geboorteplaats: ………………………
Geboortedatum: ………………………

Naam: ...................…...........….……
Voornamen: .....................................
Adres: ....................…………….......
Postcode: …………………………
Woonplaats: ………………………
Tel. nr: ………………………….
Geboorteplaats: ..………………
Geboortedatum: ………………

8. Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

: van ……. uur tot …… .uur
: van …… uur tot …….uur
: van ……. uur tot ……..uur
: van ……. uur tot ……. uur

Vrijdag; : van ….. uur tot ….... uur
Zaterdag : van ….…uur tot …... uur
Zondag : van …….uur tot ……uur

N.v.t., omdat……………………………………………………………………………………
Het is aanvrager(s) bekend dat gedurende de openingstijden van de seksinrichting, het escortbedrijf of
de sekswinkel altijd tenminste één van de op de vergunning vermelde beheerder(s) of exploitant(en)
ter plekke aanwezig dient te zijn.
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Samen met dit ingediende aanvraagformulier is overgelegd:
0 Een situatietekening, schaal 1 : 1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de
seksinrichting, het escortbedrijf of de sekswinkel;
0

Indien het een seksinrichting betreft tevens: een bouwkundige plattegrondtekening van de gehele
seksinrichting, schaal 1 : 100, waarop aangegeven de indeling, de bestemming van de
verschillende ruimten, de oppervlakte van de verschillende ruimten, de opstelling van de bedden
en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen.

0

Een verklaring waaruit blijkt dat aanvrager(s) gerechtigd is/zijn tot het gebruik van de bedrijfsruimte, bijvoorbeeld: een ondertekende huurovereenkomst of een eigendomsbewijs.

0

Een lijst van vaste telefoonnummers waaronder het bedrijf haar diensten aanbiedt/ bereikbaar is,
met vermelding van de tenaamgestelden van deze telefoonnummers.

0

Een lijst van internet-/e-mailadresssen waaronder het bedrijf haar diensten aanbiedt/bereikbaar is.

0

Het IP-adres van de computer waarvandaan advertenties geplaatst worden op internet.

0

Een recent uittreksel van het bevolkingsregister van de exploitant(en) en de beheerder(s), alsmede
een recente pasfoto van elk van hen.

0

Een recent uittreksel van de inschrijving uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, alsmede
ingeval van een rechtspersoon, de statuten van die rechtspersoon.

0

De volgende financiële gegevens: 
- een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de exploitant, afgegeven door de belastingdienst;
- schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van lening ten
behoeve van het de seksinrichting, het escortbedrijf of de sekswinkel;
- investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris en de hierbij behorende schriftelijke
bewijzen van betaling, bijvoorbeeld: bankoverschrijvingen, kwitanties met daarop vermeld de
volledige personalia van de betalende en de verkrijgende partij.

 Aanvrager is bekend dat met het indienen van dit aanvraagformulier leges verschuldigd is voor het in behandeling nemen
van de aanvraag en dat ongeacht het door hem/haar gewenste resultaat.

 Het vragen van deze informatie heeft betrekking op het tegengaan van illegale situaties en heeft direct te maken met een
integere besluitvorming. Het op deze wijze handelen wordt onderschreven door zowel de Arrondissementsrechtbank te
Almelo, Sector Bestuursrecht (vonnis van 22 december 1993) als door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (uitspraak van 5 juni 1997, no. H01.96.0878/43)

Aanvrager(s) verklaart/verklaren voldoende kennis te hebben genomen van de bepalingen in de
hoofdstukken 1,3 en 6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente ………(APV), alsmede van
het op deze APV gebaseerde Besluit Prostitutiebedrijven
Aldus naar waarheid ingevuld te: ……………

d.d.: ………..

aantal bijlagen: ….

Handtekening aanvrager(s):…………………..

aanvrager(s):………………….

stuks
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