
  

 

 

Exploitatievergunning seksbedrijf 
aanvraag 
(of wijzigen: beheerder, ondernemingsvorm, oppervlakte bedrijfsruimte) 
 
 

 

1. GEGEVENS BEDRIJF 
 

Nummer KvK 

 
Naam bedrijf 

 
Straatnaam en huisnummer 

 
Postcode en plaatsnaam 

 
 
2. GEGEVENS CONTACTPERSOON 
 

Naam 

 
Telefoonnummer 

 
E-mail 

 
 
3. Wat wilt u doen? 
 

   nieuwe vergunning aanvragen voor seksinrichting 

   nieuwe vergunning aanvragen voor escortbedrijf 

   bestaande vergunning verlengen 

   aanmelden beheerder >>>>>>>>> Let op! Vul ook de laatste pagina ‘Aanmelden beheerder’ in. 

   wijzigen ondernemingsvorm 

   wijzigen oppervlakte bedrijfsruimte 

 
4. Om wat voor soort bedrijf gaat het? 
 

   raamprostitutie 

   privéhuis 

   erotische massagesalon 

   prostitutiehotel 

   seksbioscoop 

   escortbedrijf 

 
5. Wat zijn de openingstijden van het bedrijf? 
 

Zondag :  __________________________________________________________________ 

Maandag :  __________________________________________________________________ 

Dinsdag :  __________________________________________________________________ 

Woensdag :  __________________________________________________________________ 

Donderdag :  __________________________________________________________________ 

Vrijdag  :  __________________________________________________________________ 

Zaterdag :  __________________________________________________________________ 

 

 
 
GA VERDER OP VOLGENDE PAGINA 



 

 
 
 
6. Heeft uw ondernemingsvorm natuurlijke personen? Vul die dan hieronder in:  
 

Natuurlijke persoon A 
 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 

 
Natuurlijke persoon B 

 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 

 
7a. Heeft uw ondernemingsvorm rechtspersonen? Vul die dan hieronder in: 
 

Rechtspersoon A:   Naam: _________________________ Vestigingsplaats: ___________________  

Rechtspersoon B:   Naam: _________________________ Vestigingsplaats: ___________________  

Rechtspersoon C:   Naam: _________________________ Vestigingsplaats: ___________________ 

  
  b. Bestuursleden van de bij vraag 7a opgegeven rechtspersonen:  

 
Bestuurslid A 

 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 

 
Bestuurslid B 

 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 

 
Bestuurslid C 

 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 
 

 
Zijn er meer bestuursleden?    Nee 

   Ja, hun gegevens voeg ik op een aparte bijlage toe 
 
 
 
 
GA VERDER OP VOLGENDE PAGINA 

 
 
 
 



 

8. Voeg de standaard bijlagen (digitaal) toe bij de aanvraag: 

• een plattegrond met de indeling van het bedrijf 

• het bedrijfsplan 

• huur- of koopovereenkomst van het gebouw 

• telefoonnummer(s) waarop het bedrijf te bereiken is 

• ingevuld formulier ‘Aanmelden beheerder’ (alleen bij aanmelden van beheerder, zie laatste pagina) 
 

   Voeg ook extra bijlagen (digitaal) toe die bij uw bedrijfsvorm staan: 
 

      STICHTING: 

• aandeelhoudersregister of certificaathouders register (met de namen van de aandeelhouders of 
certificaathouders) 

• statuten (meest recente versie) 
 

      STAK (Stichting administratiekantoor): 

• certificaathouders register (met de namen van de certificaathouders) 

• statuten (meest recente versie) 
 

      MAATSCHAP: 

• maatschapsovereenkomst 
     

      B.V. (Besloten vennootschap): 

• aandeelhoudersregister (met de namen van de aandeelhouders) 

• statuten (meest recente versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart) 
 

      C.V. (Commanditaire vennootschap): 

• vennootschapsovereenkomst 

• statuten (meest recente versie) 
 

      V.O.F.: 

• vennootschapsovereenkomst 

• statuten (meest recente versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart) 
 
  
9. U krijgt een factuur voor de kosten.  
          Bekijk de kosten op: www.utrecht.nl/seksbedrijf  
 
 
10. Laat het formulier ondertekenen door de:     natuurlijk personen (vraag 6) of bestuursleden (vraag 7b) 
 
    Naar waarheid ingevuld: 
 

Plaats _______________________________   Datum __________________________ 
 
 

Naam _______________________________  Handtekening __________________________ 

Naam _______________________________  Handtekening __________________________ 

Naam _______________________________  Handtekening __________________________ 

Naam _______________________________  Handtekening __________________________ 

Naam _______________________________  Handtekening __________________________ 
 
 
11. Versturen aanvraag: 
 

Stuur een e-mail naar horecaloket@utrecht.nl: 
- zet in de onderwerpregel: ‘Aanvraag vergunning seksbedrijf’ 
- voeg dit formulier toe (ingevuld en ondertekend) 
- voeg alle bijlagen toe (zie vraag 8)       versie 1 januari 2022 

 
 

 

Bezoek Stadskantoor (alleen op afspraak) via www.utrecht.nl/afspraak, Telefoon 14 030, www.utrecht.nl/seksbedrijf 

http://www.utrecht.nl/seksbedrijf
mailto:horecaloket@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/afspraak
http://www.utrecht.nl/seksbedrijf


 

Aanmelden beheerder 
(zie vraag 3)  

 
 

 
 
 

I. LOCATIE BEDRIJF 
 

Straatnaam en huisnummer :  ______________________________________________________ 

 
 
II. GEGEVENS BEHEERDER 
 

Burgerservicenummer (BSN) :  _______________________________________________________ 

Achternaam    :  _______________________________________________________ 

Voornamen voluit   :  _______________________________________________________ 

Telefoonnummer   :  _______________________________________________________ 

 
III. Bent u in loondienst? 
 

   Ja 

   Nee 

 
 
IV. Vanaf wanneer bent u in dienst? 
 
      Datum :   ______________________ 
 
 
V. Hoeveel uur per week werkt u op deze locatie? 
 
      Aantal uren :  ______________________ 
 
 
VI. Wat zijn uw werkzaamheden? 
 

   vaststelling van de dagelijkse werkzaamheden 

   uitoefening van dagelijks toezicht op het personeel 

   geven van voorlichting aan klanten of bezoekers van het bedrijf 

   behandeling van klachten van klanten of bezoekers van het bedrijf  

   controle op inkomsten en uitgaven van het bedrijf  

   bijhouden van de dagelijkse boekhouding van het bedrijf  

   overige werkzaamheden, namelijk:  ______________________________________________ 

 
 
VII. Onderteken het formulier 
 
    Naar waarheid ingevuld: 
 

 
 
Plaats _____________________________  Datum ______________________________________ 

 
 
     

Naam beheerder _____________________  Handtekening beheerder _______________________ 
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	(of wijzigen: beheerder, ondernemingsvorm, oppervlakte bedrijfsruimte)



