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aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 
Met dit formulier kunt u (conform artikel 30b en 30c der Wet op de kansspelen) een aanwezig-
heidsvergunning aanvragen voor kansspelautomaten. 
 
De aanwezigheidsvergunning wordt gevraagd voor een of meer kansspelautomaten in: 
een inrichting als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet waar een vergunning ingevolge de Drank- en 
Horecawet is vereist en is verleend op datum :  
De aanwezigheidsvergunning wordt gevraagd voor het jaar  :  
 
Gegevens van de aanvrager 
Naam onderneming :  
Naam en voorletters 
vertegenwoordiger  :  
Straat en huisnummer 
vertegenwoordiger :  
Postcode en woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :  
 
Gegevens van de houder exploitatievergunning op basis van de Wet op de Kansspelen 
Naam :  
Straat en huisnummer :  
Postcode en woonplaats :  
Nr. exploitatievergunning :  
 
Gegevens van de inrichting waarin de kansspelautomaten worden geplaatst 
Naam inrichting :  
Straat en huisnummer :  
Postcode en woonplaats :  
Aantal kansspelautomaten (max. 2) :  
Aantal maanden per jaar dat kansspelautomaten geplaatst worden :  
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Activiteiten in de inrichting :  
De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op personen van 18 jaar en ouder :  Nee  Ja 
Er is een afhaalgedeelte aanwezig :  Nee  Ja 
Van hieruit kan rest inrichting betreden worden :  Nee  Ja 
 
Ondertekening  
Plaats,  Datum  Plaats,  Datum  
 
Handtekening aanvrager  Handtekening houder exploitatievergunning 

 
Ondergetekenden verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Degene die deze aanvraag namens de onderneming indient, verklaart hiertoe bevoegd te zijn. 
 
Meenemen/opsturen  
– Dit ingevulde en ondertekende formulier. 
– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) van 

aanvrager/houder exploitatievergunning. 
– Situatietekening van de gehele inrichting waarop aangegeven is waar de kansspelautomaten in 

de horeca-inrichting zijn geplaatst. 
 
Adresgegevens  
Gemeente Landgraaf 
t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000 
6370 AA Landgraaf 
  
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum, 
telefoonnummer 14 045.  
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