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Ontheffing openingstijden structureel 
 
 

Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) 

Dossiernr. SBA:  Datum ontvangst:  

 
 

 

Afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving 

 

 

 
 

Stadhuisplein 1 

Postbus 200 

1300 AE  Almere 

Telefoon 14036 

www.almere.nl 

info@almere.nl 

 

 

 

1. Aanvrager 
 

Natuurlijk persoon    de heer                  mevrouw 

Naam + Voorletters  

BSN nummer  

(Correspondentie) adres  

Postcode  Plaats  

    
  of  

 

Rechtspersoon (bedrijfsnaam)  

 
Dossiernr. Kamer v Koophandel  

(Correspondentie) adres  

Postcode  Plaats  

 
2. Contactgegevens met betrekking tot deze aanvraag 
 
Contactpersoon 
aanvraag/gemachtigde    de heer                  mevrouw 

Naam + Voorletters  

Telefoon privé  Mobiel  

Telefoon werk  Faxnummer  

Email privé  Email werk  

 
3. Verruiming openingstijden structureel 
 

In de nacht van vrijdag op zaterdag tot  uur 

In de nacht van zaterdag op zondag tot  uur 

In de nacht van zondag op maandag tot  uur 

In de nacht van maandag op dinsdag tot  uur 

In de nacht van dinsdag op woensdag tot  uur 

In de nacht van woensdag op donderdag tot  uur 

In de nacht van donderdag op vrijdag tot  uur 
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4. Ondertekening 
 

Datum  

 
  

Handtekening aanvrager  

 
(De ondertekenaar verklaart hiermee kennis te hebben genomen 
van de toelichting bij dit formulier en tevens dit formulier naar 
waarheid te hebben ingevuld) 

 
 
5. Versturen van de aanvraag 
 

 Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en of de gevraagde 
bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur de aanvraag vervolgens naar het volgende adres: 
 
Gemeente Almere 
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving 
Postbus 200 
1300 AE  ALMERE 

 
 
 
 
Toelichting 

 

Algemeen 

Het is de ondernemer van een horeca-inrichting op grond van artikel 2:18, van de Algemene 

plaatselijke verordening 2011 verboden om deze inrichting voor het publiek geopend te hebben tussen 

00.00 uur en 06.00 uur zonder ontheffing van de burgemeester. Buiten deze periode mogen de 

openingstijden van een horeca-inrichting vrij door u worden bepaald. 

 

Leges 

Aan het aanvragen van een ontheffing voor verruiming openingstijden zijn kosten verbonden. Voor 

de bedragen verwijzen wij u naar de website: www.overheid.nl., legesverordening Almere.  
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