
 

BENODIGDE GEGEVENS (EN BIJLAGEN)                              
 
Aan de hand van onderstaande checklist kunt u controleren of u alle aanvraagformulieren en benodigde bijlagen 
heeft ingevuld/bijgevoegd. 
 

Voor alle bescheiden geldt: duidelijk leesbare kopie inleveren 
 

 Aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal. 
 

 Verklaring(en) direct leidinggevende(n) werkzaam in de inrichting, inclusief kopie legitimatiebewijs 

  De startende ondernemer:  
    Een ondernemingsplan, bestaande uit een openingsbalans met een investeringsbegroting/      
    financieringsbegroting en een (jaarlijkse) exploitatiekostenbegroting. Daarnaast moet in het plan een     
    antwoord te vinden zijn op de volgende vragen: 

• Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u ? 
• Wat gaat u aanbieden en waarom ? 
• Wat is uw doelgroep? 
• Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt ? 
• Wat is uw plan van aanpak ? 
• Wat kost het ?  
• Wat moet het opleveren ? 
• Hoe wordt de omzet behaald ? 
 

 

 Een tekening/plattegrond met een overzicht,  de afmetingen en de indeling van de lokaliteiten. 
De tekeningen moeten in ieder geval duidelijkheid geven over: 

a. Plaatsing en soort automaten; 
b. Locatie van de leeftijdscontrole; 
c. Locatie voorlichtingsmateriaal. 
 

 

  Risicoanalyse en preventiebeleid 
 
 
 

 Een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
van de inschrijving van de inrichting. 
 

 Identiteitsbewijzen/verblijfsvergunning van de ondernemer(s). 
  

 Overeenkomst van koop en verkoop/pachtovereenkomst/huurcontract, waaruit blijkt dat de ondernemer 
de eigenaar of huurder is van het perceel waarvoor de vergunning wordt gevraagd. 
 

 Ten aanzien van de financiering van de onderneming:  
• Schriftelijke bewijzen van eventuele hypotheekovereenkomsten of overeenkomsten van geldlening 

met banken of anderen/derden. U dient per geldschieter een gewaarmerkte 
financieringsovereenkomst van de bank of notaris, getekend door u en de bankinstelling of de 
andere geldschieter over te leggen. In geval van een onderhands contract met de geldschieter (bv. 
familie) dient u het onderhandse contract over te leggen. 
 

• Bewijzen van eigen vermogen. U dient dit middels bankrekeningafschriften over de laatste 3 
kalenderjaren over te leggen. In het geval van erfenis/schenking de boedelverdeling/schenkingsakte 
gewaarmerkt door de notaris bijvoegen. 

 

 Overeenkomst met Speelautomatenexploitanten. 

 Schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon- en/of omzetbelasting en 
BTW-nummer. 
 

 Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. 

 
 


