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Vragenlijst inrichting Horecabedrijf 

1. Behorende bij de aanvraag voor de uitoefening van
Horecabedrijf ( u kunt vraag 13 t/m 17 overslaan)

Slijtersbedrijf ( u kunt vraag 3 t/m 12 overslaan) 

Voor de inrichting 
Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer 

2. Ondergetekende
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

Vult de volgende vragen in 

3. Hoe groot is de oppervlakte van ieder lokaliteit?

Benaming lokaliteit Oppervlakte in m2 

1. 

2. 

3. 

4.
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4. Welke hoogten hebben de lokaliteiten?

Benaming lokaliteit hoogte 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Zijn de lokaliteiten voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in
verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting?

Ja 

Nee 

Wat is daarvan per m2 vloeroppervlakte de luchtverversingscapaciteit? 

6. Is de inrichting aangesloten op:

a) het waterleidingnet?
Ja

Nee 

b) het elektriciteitsnet?
Ja

Nee 



Postbus 42 
7080 AA  GENDRINGEN 

www.oude-ijsselstreek.nl 
Telefoon: 0315-292292

Pagina 3 van 6 

7. Wanneer vraag 6 onder a en/of b met nee is beantwoord, welke
voorziening is dan getroffen tot het verkrijgen van geschikt water voor de
menselijke consumptie en hygiëne en/of het verkrijgen van een op veilige
wijze van energie?

8. Zijn in de onmiddellijke nabijheid van de horeca-lokaliteit, ten behoeve
van de bezoekers, ten minste twee volledig van elkaar gescheiden
toiletgelegenheden aanwezig?

Ja 

Nee 

9. Zijn in de toiletgelegenheid een of meer behoorlijke en afsluitbare
toiletruimten?

Ja 

Nee 

10. Zijn in de toiletgelegenheid behoorlijke voorzieningen aanwezig om de
handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen?

Ja 

Nee 

11. Zijn de in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs voorzien
van een waterspoeling?

Ja 

Nee 

12. Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit een
horecalokaliteit?

Ja 

Nee 



Postbus 42 
7080 AA  GENDRINGEN 

www.oude-ijsselstreek.nl 
Telefoon: 0315-292292

Pagina 4 van 6 

Slijtersbedrijven 

13. Hoe groot is de oppervlakte van ieder lokaliteit?

Benaming lokaliteit Oppervlakte in m2 

1. 

2. 

3. 

4. 

14. Heeft (hebben) de slijtlokaliteit(en) aan alle zijden gesloten wanden?
Ja

Nee

15. Welke hoogten hebben de lokaliteiten?

Benaming lokaliteit hoogte 

1. 

2. 

3. 

4. 

16. Staat de slijtlokaliteit rechtstreeks in verbinding met een neringruimte?
Ja

Nee
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17. Staat de slijtlokaliteit doormiddel van een verbindingslokaliteit in
verbinding met een neringruimte?

Ja 

Nee 

Zo ja, heeft deze verbindingslokaliteit aan alle zijden gesloten wanden? 
Ja 

Nee 

Welke hoogte heeft deze verbindingslokaliteit? 

Heeft de verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers ten hoogste één 
afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten 
hoogste één breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte? 

Ja 

Nee 

Hoeveel bedraagt de loopafstand in meters tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de 
toegang naar de neringruimte? 

Heeft de verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf ten 
hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit 
en ten hoogste één breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte? 

Ja 

Nee 
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Hoeveel bedraagt de loopafstand in meters tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de 
toegang naar de neringruimte? 

18. Verklaring en ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld, 

Naam 

Plaats Datum 

Handtekening 
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