
 

 

 

 

 

1. ADRES VAN DE INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN   
Naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoon inrichting  

E-mailadres inrichting  

 

2. AARD VAN DE INRICHTING *zie toelichting! 
o Smartshop 

o Headshop 

o Giftshop 

 

3. INDIEN AANVRAGER RECHTSPERSOON 
KvK-nummer of vestigingsnummer  

Handelsnaam  

Vestigingsadres  

E-mailadres  

 

4. INDIEN AANVRAGER NATUURLIJK PERSOON  
KvK-nummer of vestigingsnummer  

Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer privé  

Geboortedatum + geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

E-mailadres  

 

5. GEEF HIERONDER EEN BESCHRIJVING VAN DE TOT DE INRICHTING 
BEHORENDE RUIMTEN > Voeg een duidelijke leesbare situatietekening bij. 

a.  met een oppervlakte van           m2 

b.  met een oppervlakte van           m2 

c.  met een oppervlakte van           m2 

d.  met een oppervlakte van           m2 

e.  met een oppervlakte van           m2 

 

6. DE AANVRAAG HEEFT BETREKKING OP 
o Vestiging nieuwe onderneming 

o Overname bestaande onderneming 

o Wijziging in leidinggevende(n) 

o Andere omstandigheden  

o Voor 1 januari 2022 al bestaande onderneming  

 

o Aanvraagformulier exploitatievergunning Smart-, Head- en Giftshop 

o Wijziging van huidige exploitatievergunning  



 

 

7. LEIDINGGEVENDE(N) 
Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer privé  

Geboortedatum + geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

 

Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer privé  

Geboortedatum + geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

 

Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer privé  

Geboortedatum + geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

 

Naam en voornamen  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer privé  

Geboortedatum + geboorteplaats  

Burgerservicenummer  

 

8. OPENINGSTIJDEN 
Maandag van                  uur tot                uur 

Dinsdag van                  uur tot                uur 

Woensdag van                  uur tot                uur 

Donderdag van                  uur tot                uur 

Vrijdag van                  uur tot                uur 

Zaterdag van                  uur tot                uur 

Zondag van                  uur tot                uur 

 

Het is aanvrager(s) bekend dat gedurende de openingstijden van de winkel, altijd tenminste één van 

de op de vergunning vermelde leidinggevende(n) of exploitant(en) ter plekke aanwezig dient te zijn. 

Smart- en Head- en giftshops zijn winkels en vallen voor hun tijden onder de Winkeltijdenwet  
en Winkeltijdenverordening.   



 

 

Samen met dit ingediende aanvraagformulier  is overgelegd: 

0 Een situatietekening, schaal 1 : 1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de 

inrichting/winkel; 

0 Een bouwkundige plattegrondtekening van de gehele inrichting, schaal 1 : 100,  waarop 

aangegeven de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten, de oppervlakte van de 

verschillende ruimten. 

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 kopie van het legitimatie bewijs van de exploitant(en) en de leidinggevende(n).   

0 Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n).   

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 Uw toelichting van de aard van bedrijfsactiviteit. 

0 Bibob-vragenlijst. 

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 inrichting; 

- 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(s) verklaart/verklaren voldoende kennis te hebben genomen van Afdeling 17 van de 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV). 

ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD 

 

Plaats Datum Handtekening aanvrager(s) 

 

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan:  

De Burgemeester van Enschede  
T.a.v. de afdeling Vergunningen  
Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE  
of digitaal aan: Postbus20@enschede.nl  
 
Voor nadere informatie: tel. 14053 
  

mailto:Postbus20@enschede.nl


 

 

*Toelichting 
 
* Smart-, head- en giftshops (SHG-shops) zijn winkels die in hoofdzaak of als belangrijke 
nevenactiviteit producten verkopen die omschreven kunnen worden als hallucinerende middelen 
(ecodrugs) die niet verboden zijn op grond van de Opiumwet, of dienst (kunnen) doen voor het gebruik 
van drugs. 
 
SHG-shops verkopen drugsgerelateerde eco-producten (middelen die niet op de verboden lijst van de 
Opiumwet staan, zoals (niet limitatief): 

- -psychoactieve substanties, waaronder niet-traditionele genotmiddelen op natuurlijke basis en 
gerelateerde literatuur en accessoires,  

- magic truffels;  

- hennepzaden;  

- CBD- oliën/ supplementen),  
 
of - al dan niet in combinatie met - : 
attributen waarmee drugs kunnen worden gebruikt en die op zichzelf legaal zijn, zoals( niet limitatief): 

- hash- en waterpijpen; 

- -vaporisers; 

- -grinders),  
 
al dan niet in combinatie met overige drugsgerelateerde producten (literatuur, kleding, geschenken). 


