AANVRAAGFORMULIER

Afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving

Aanwezigheid kansspelautomaat
Stadhuisplein 1

Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik)
Dossiernr. SBA:

Datum ontvangst:

 de heer

Natuurlijk persoon

 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 vergunningaanvraag

 de heer

 mevrouw

Naam + Voorletters
Telefoon privé

Mobiel

Telefoon werk

Faxnummer

Email privé

Email werk

Wanneer u automaten gaat plaatsen in een (hoogdrempelige) horeca inrichting
beantwoord dan alleen vraag 3, 4 en 5. Ga vervolgens naar 8.
Wanneer u automaten gaat plaatsen in een speelautomatenhal ga dan verder
vanaf vraag 6.

3. Speelautomaten (in een horeca inrichting)

Aantal speelautomaten

(maximaal 2)

4. Kansspelautomatenexploitant
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode

Telefoon 14036
www.almere.nl
info@almere.nl

1. Aanvrager

Contactpersoon
aanvraag/gemachtigde

Postbus 200
1300 AE Almere

Plaats

Telefoon

Pagina
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Mobiel

Nummer exploitatievergunning

5. Bijlagen
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:
1.

Een duidelijke plattegrond (schaal 1:100), waarop de te plaatsen kansspelautomaten
in de inrichting staan vermeld.

2.

De exploitatievergunning van de kansspelautomatenexploitant

6. Speelautomaten (in een speelautomatenhal)

Type speelautomaat

Aantal

Aantal spelersplaatsen

7. Bijlagen

Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:
1.
2.

1. Een duidelijke plattegrond (schaal 1:100), waarop de te plaatsen kansspelautomaten
in de speelautomatenhal staan vermeld.
3.

De exploitatievergunning van de kanspelautomatenexploitant

4.

8. 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)

Pagina
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bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur de aanvraag vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE ALMERE
Toelichting bij speelautomaten in horeca inrichting
In hoogdrempelige inrichtingen mag uitsluitend het model van een speelautomaat geplaatst worden
die voldoet aan de bepalingen als gesteld in artikel 12 van het Speelautomatenbesluit 2000 (de
zogenaamde Nijpelsautomaat).
Een hoogdrempelige inrichting is een inrichting, waar een horecabedrijf (café of restaurant)
wordt uitgeoefend:
1. waarvoor een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet is verleend en deze
nog van kracht is, en;
2. waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. Dit betekent dat er geen andere
activiteiten mogen plaatsvinden die een zelfstandige betekenis hebben, en;
3. waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.
Een inrichting kan pas als hoogdrempelig aangemerkt worden indien aan ALLE 3 DE
VOORWAARDEN voldaan is. Slechts dan kunt u in aanmerking komen voor een vergunning
voor (maximaal 2) kansspelautomaten.
NB.
In laagdrempelige inrichtingen is geen speelautomaat toegestaan. Een laagdrempelige
inrichting is een inrichting die het publiek niet in eerste instantie pleegt te bezoeken voor het
nuttigen van alcoholhoudende drank en/of een maaltijd, maar voor andere doeleinden zoals
bijvoorbeeld het kopen en nuttigen van geringe etenswaren, recreatie of sport. Inrichtingen die niet
hoogdrempelig zijn, en dus niet voldoen aan de hierboven genoemde 3 punten, zijn laagdrempelig.
Als laagdrempelige inrichting worden in ieder geval beschouwd: bowling; discotheek; kantine/
snackbar op campingterrein; cafetaria; snackbar; coffeeshop; broodjeszaak; lunchroom; grillroom;
shoarmazaak;
petit-restaurant;
snookercentrum;
sportcomplex;
gemeenschapscentrum;
zalenverhuur.
Leges
Aan het aanvragen van een aanwezigheid speelautomaatvergunning zijn kosten verbonden. Voor de
bedragen verwijzen wij u naar de website www.overheid.nl, legesverordening Almere.

