Aanvraagformulier exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten
A. Exploitant/Aanvrager
Naam:
Burgerservicenummer of
Registratienummer Kamer van
koophandel:
Adresgegevens:

Contactgegevens
(telefoonnummer en
emailadres):
B. Beheerder
Naam:
Burgerservicenummer of
Registratienummer Kamer van
koophandel:
Adresgegevens:

Contactgegevens
(telefoonnummer en
emailadres):
C. Kamerverhuurpand
Adresgegevens van de
inrichting:
Het aantal kamers waarover de
inrichting beschikt:

Het aantal personen waaraan in
de inrichting verblijf wordt
verschaft:
De periode waarin in de
inrichting aan de personen
verblijf wordt verschaft:
De totale woonoppervlakte die
in de inrichting voor verblijf
beschikbaar is:
Het aantal beschikbare
parkeerplaatsen:
D. Stuur de volgende informatie mee:
•

Bouwkundige plattegronden (op schaal), waarop ten minste de volgende gegevens
zijn weergegeven:
- Het aantal personen dat gebruik maakt van een ruimte
- De functie van een ruimte
- Of een ruimte voor individueel of gezamenlijk gebruik is bestemd.

•

Een situatietekening (schaal 1:1000), met daarop het aantal, de situering en de
afmetingen van de parkeerplaatsen.

•

Een beheerplan, waarin is beschreven hoe het beheer van de
huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een 24-uurs bereikbaarheidsregeling en
huis- en leefregels maken deel uit van dit protocol.

•

Een communicatieplan waarin is beschreven hoe de communicatie met de
omgeving is georganiseerd.

•

Het nachtregister.

•

Een ingevuld formulier Bibob vragenlijst met de daarin gevraagde bijlagen en Bibob
betrokken (rechts)personen.

•

Kopie paspoort of identiteitskaart van de exploitant/aanvrager.

E. Overige toestemmingen / vergunningen/verplichtingen
Voor het exploiteren van een huisvestingsvoorziening kunnen ook andere (gemeentelijke)
toestemmingen / vergunningen / verplichtingen nodig zijn, zoals:
•

Een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan.

•
•

Een omgevingsvergunning voor het (ver-)bouwen van een bouwwerk.
Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk of een
melding voor het brandveilig gebruiken van een gebouw.

•

De afdracht van toeristenbelasting.

•

Inschrijving van bewoners in de Basisregistratie personen (BRP) bij langverblijf
(meer dan 4 maanden).

•

Het bijhouden van een nachtregister.

F. Ondertekening
Datum:
Handtekening:

U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

