GEMEENTE PEKELA
Aanvraagformulier seksinrichting en escortbedrijf
(art. 3:3 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Pekela)
1. Naam aanvrager
…………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats
……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………..Faxnummer………………………………….
E-mail adres:
……………………..………Sofi-nummer……………….………………..
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………….
Naam aanvrager
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………..Faxnummer………………………………….
……………………..………Sofi-nummer……………….………………..
……………………………………………………………………………….

2. Indien rechtspersoon
Naam:
……………………………………………………………………………..
Vestigingsplaats:
……………………………………………………………………………..
Dossiernummer handelsregister: ……………………………………………………………………….
Wie is vertegenwoordigingsbevoegd
Naam:
………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………Faxnummer..……………………………………
Geboortedatum:
………………………………………………………………………………

3. Exploitant 1.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
…….…………………………………………………………
………………………. . Faxnummer………………………
………………………………………………………………

Exploitant 2.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
…….…………………………………………………………
………………………. . Faxnummer………………………
………………………………………………………………
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4. Beheerder 1.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………Faxnummer..…………….……...

Beheerder 2.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………Faxnummer..…………….……...
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5. Voor welk soort bedrijf wordt vergunning gevraagd
0 Bordeel
0 (erotische)-massagesalon
0 Sekstheater
0 parenclub
0 Escortbedrijf
0 anders nl……………………………………

6. Verstrekt u tegen betaling alcoholhoudende dranken
Beschikt u over een drank- en horecavergunning
Zo nee, dan dient u alsnog een vergunning op grond van de Dranken Horecawet aan te vragen.

ja/neen
ja/neen
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7. Gegevens met betrekking tot personen die zich beschikbaar stellen tot het verrichten van
seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding
a. Wat is het maximale aantal personen dat in uw bedrijf werkzaam is voor
het verrichten van seksuele diensten
……….
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b. Kunnen deze personen altijd veilige seks beoefenen; bijv condoomgebruik
ja/neen
c. Zijn ze ouder dan 18 jaar
ja/neen
d. Zijn er personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse
ja/neen
e. Vindt tenminste 1 keer per drie maand onderzoek door de GGD of een arts
plaats naar de gezondheidssituatie van al deze personen
ja/neen
f. Werken deze personen als zelfstandigen
ja/neen
g. Is er sprake van een dienstverband
ja/neen
h. Als uw bedrijf als facilitair bedrijf functioneert, geef dan aan volgens welke
sleutel de personen die werkzaam zijn voor het verrichten van seksuele diensten
een deel van hun verdiensten aan uw bedrijf afstaan en omschrijf de faciliteiten
die worden afgenomen
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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aankruisen wat van toepassing is
doorhalen wat niet van toepassing is
3
doorhalen wat niet van toepassing is
2

2

8. Wat zijn de gegevens van het bedrijf
Naam:
……………………………………………………….….
Adres:
…………………………………………………….…….
Postcode en vestigingsplaats:
…………………………………………………………..
Telefoonnummer :
………………………..… Faxnummer:…………………………………..
U dient een indelingstekening van uw bedrijfspand in de maat 1:100 bij te voegen

9. Wat zijn de voorgenomen openingstijden
Zondag:
van ………………tot………………uur
Maandag:
van……………….tot……..……….uur
Dinsdag:
van……………….tot………..…….uur
Woensdag:
van……………….tot..…………….uur
Donderdag:
van……………….tot…..………….uur
Vrijdag:
van……………….tot……..……….uur
Zaterdag:
van……………….tot…………..….uur

10. Andere gegevens met betrekking tot de exploitant(en) en beheerder(s)
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Exploitant(en):

Staat u onder curatele?
Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of uit de voogdij?
Bent u ooit in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst?
Is u de maatregel TBS opgelegd?

Exploitant
1
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen

Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een misdrijf waar
Ja
Voorlopige hechtenis is toegelaten tot een vrijheidsstraf
Van zes maand of meer?
Bent u gedurende de laatste 5 jaar twee of meer malen
Ja
Onherroepelijk veroordeeld voor andere stafbare feiten?
Bent u gedurende de laatste vijf jaar betrokken geweest bij Ja
een prostitutiebedrijf of escortbedrijf dat op last van een
gemeente is gesloten?

Exploitant
2
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

Ja

Neen

Beheerder(s):

Staat u onder curatele?
Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of uit de voogdij?
Bent u ooit in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst?
Is u de maatregel TBS opgelegd?

Beheerder
1.
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen

Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een misdrijf waar
Ja
Voorlopige hechtenis is toegelaten tot een vrijheidsstraf
Van zes maand of meer?
Bent u gedurende de laatste 5 jaar twee of meer malen
Ja
Onherroepelijk veroordeeld voor andere stafbare feiten?
Bent u gedurende de laatste vijf jaar betrokken geweest bij Ja
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Beheerder
2
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen
Ja Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

Ja

Neen

een prostitutiebedrijf of escortbedrijf dat op last van een
gemeente is gesloten?
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doorhalen wat niet van toepassing is

11. Over te leggen gegevens
a. U dient een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de
inschrijving van de onderneming bij te sluiten.
b. U dient een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar of huurder bent van het perceel, waarvoor u
vergunning vraagt, bij te sluiten
c. U dient aan te tonen dat u eigenaar bent van de inventaris van de inrichting. Bent u geen eigenaar,
dan moet u een kopie van een huur-, lease- of andere overeenkomst overleggen, waaruit blijkt op
grond waarvan u rechthebbende bent met betrekking tot de inventaris.
d. Indien u voor het bedrijf kredietovereenkomsten of overeenkomsten van lening bent aangegaan
dient u daarvan een bewijs bij te sluiten.
e. Als u het bedrijf uit eigen vermogen heeft gefinancierd, dient u een bewijs van dat vermogen bij te
sluiten.
f. U dient een bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien de loon-, inkomsten- en/of
omzetbelastingen met BTW-nummer bij te sluiten.
g. U dient een overzicht van de investeringen ten behoeve het perceel, de inventaris en eventuele
verbouwingsactiviteiten bij te sluiten. U dient tevens betalingsbewijzen zoals bankoverschrijvingen
en kwitanties met daarop de volledige personalia van de betalende en verkrijgende partij bij te
sluiten.
h. Wilt u van de bij vraag 1, 3 en 4 vermelde personen een recente pasfoto bijvoegen met de
aanduiding welke functie door de betrokkene wordt vervuld.

12. Informatie ten behoeve van aanvrager.
De aanvrager verklaart zich er mee bekend en stemt daar mee in dat de gemeente de gegevens
opneemt in een persoonsregistratie en dat de gemeente deze gegevens zal verifiëren in het
strafregister en het politieregister, alsmede andere bronnen die duidelijkheid kunnen verschaffen.
De aanvrager is er mee bekend dat onjuiste invulling tot weigering of intrekking van de gevraagde
dan wel verleende vergunning kan leiden. Het is de aanvrager bekend dat het niet is toegestaan
een bedrijf te exploiteren met personen die niet in de vergunning zijn vermeld en dat wijzigingen
meteen moeten worden gemeld aan de gemeente.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats ……………….………………….

Datum

Naam ……………………………………

Handtekening ……………………………….

4

………………………………….

