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Checklist algemeen aanvraagformulier BIBOB Gemeente Brummen 
(horeca-, seksinrichtingen- en speelautomatenhallenbranche, omgevingsvergun-

ningen activiteit bouwen) 

De volgende lijst is een checklist waarmee u kunt controleren of u alle bescheiden heeft die u moet over-

aanvraag waarvoor u een vergunning aanvraagt. 
U moet te allen tijde het origineel tonen en een kopie inleveren. 
Indien een vraag niet van toepassing is, hoeft u uiteraard ook niet de vereiste bescheiden te tonen. De
onderstaande nummering komt overeen met de vragen zoals deze ook staan op het aanvraagformulier. 

ORIGINEEL TONEN EN KOPIE INLEVEREN VAN DE VOLGENDE STUKKEN. 

1. met betrekking tot de aanvraag/aanvragen: 

 Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren (per vergunning) plus een versie van 
het algemene vragenformulier BIBOB.

 Een kopie van een legitimatiebewijs van alle leidinggevenden. 
 Een kopie van een recent (< 6 maanden) uittreksel van het bevolkingsregister van alle leidingge-

venden. 
 Een kopie van een recent (< 6 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
 Een kopie van een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden niet zijnde ondernemer. 
 Een verklaring van sociale hygiëne van alle leidinggevenden1. 
 Een verklaring leidinggevende2. 
 Een verklaring omtrent het gedrag3. 
 Een kopie van het bestuursreglement 4. 
 Een overzicht van barvrijwilligers met NAW gegevens5. 
 Een plattegrond van de inrichting met vermelding van de oppervlakte en de te plaatsen speelauto-

matennaar soort6. 
 Een situatietekening, schaal tenminste 1:1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging 

van de inrichting7. 

2. Indien het pand wordt gehuurd: 
 Een huurcontract van het pand 
 Een akkoordverklaring van de originele verhuurder/pandeigenaar m.b.t. onderverhuur. 

3. Indien het pand in eigendom is van de aanvrager: 
 Een koopcontract van het pand. 
 Een hypotheekakte. 

                                                     
1 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een drank- en horecavergunning 
volgens de Drank- en Horecawet indient. 
2 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een drank- en horecavergunning 
volgens de Drank- en Horecawet indient.  
3 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een alcoholvrij bedrijf en/of een 
gedoogverklaring coffeeshop indient. 
4 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een paracommerciële drank- en
horecavergunning volgens de Drank- en Horecawet indient. 
5 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een paracommerciële drank- en
horecavergunning volgens de Drank- en Horecawet indient. 
6 Dit document geldt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een exploitatievergunning voor het 
uitoefenen van een speelautomatenhal indient 
7 Dit document gedlt uitsluitend als u een aanvraag ter verkrijging van een exploitatievergunning voor het 
uitoefenen van een speelautomatenhal of een seksinrichting indient
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4.

 Een akkoordverklaring van de originele 

5.
 Een uittreksel van het kadaster. 
 Een overeenkomst m.b.t. het exploiteren van het pand. 

6. Indien de rechtspersoon, bestuurder, natuurlijke persoon of venno(o)t(en) de onderneming (mede) 
met eigen geld financier(t)en. 

 Bewijsstukken zoals rekeningafschriften van bank en of spaarrekeningen waaruit dit blijkt. 
 Belastingaangifte en/of aanslag van het laatste belastingjaar. 

7. Indien de rechtspersonen, bestuurder(s), natuurlijke persoon of venno(o)t(en) de onderneming 

 Gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris, getekend door aanvrager en de 
bankinstelling of andere financier(s). 

 Onderhands contract indien er een onderhands contract met de financier (b.v. familie) is en een 
verklaring van de notaris dat hij de op het contract gestelde handtekeningen heeft geverifieerd. 
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