
Gemeente Roerdalen (quickscan) 

 

 
Vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB (quickscan) 

 gemeente Roerdalen 
 

 
1 Dit formulier betreft een vergunning inzake: 

□ Artikel 3 Drank- en Horecawet 

□ Exploitatievergunning openbare inrichting   

□ Seksinrichting/escortservice 

□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………… 

 

2a Naam aanvrager      (natuurlijke-  of rechtspersoon/personen) 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………... 

 
Bijvoegen: kopie geldig identiteitsbewijs (voor zover nog niet verstrekt bij de aanvraag) 
 

2b  Naam en adres van de onderneming  

             …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
             Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel………………………………………………………... 

Bijvoegen: uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (voor zover nog niet verstrekt bij 
de aanvraag) 

 
 
2c        Telefoonnummer privé……………………………………………………………………………….. 
 
2d        Telefoonnummer zakelijk………………………………………………………………………….. 
 
2e         Burgerservicenummer (BSN)……………………………………………………………………... 
 
3          De ondernemingsvorm is een:   

□ Eenmanszaak 

□ V.O.F. 

□ B.V. 

□ Anders, namelijk………………………………………………………………………………………. 

 
4a  Welke leidinggevende(n) komt/komen bij  de onderneming in dienst? 
 
Naam en voorletters   Geboortedatum  Geboorteplaats 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijvoegen: kopie geldig identiteitsbewijs (voor zover nog niet verstrekt bij de aanvraag) 

 

4b  Hebben deze leidinggevenden ook binnen andere bedrijven of organisaties een  

             leidinggevende of bedrijfsbepalende rol (gehad)? 

□ Ja 

□ Nee 

Zo ja, binnen welke bedrijven of organisaties en in welke rol? 
 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5 Hoe is het ondernemingsvermogen gefinancierd?  

□ Met eigen vermogen (onderbouwen) 

   …………………………………………………………………………………………………………... 

   …………………………………………………………………………………………………………... 

   …………………………………………………………………………………………………………... 

□ Met vreemd vermogen via een bankinstelling  

□ Anders ( zie hieronder) 

 

Bijvoegen: Bankafschriften en financieringsovereenkomst(en)   

 

             Indien anders dan hieronder de gegevens van de financier vermelden. 

  Naam               ………………………………………………………………………………… 

  Correspondentieadres ………………………………………………………………………………… 

Bijvoegen: Bankafschriften en financieringsovereenkomst(en)   

 

6   Welke natuurlijke persoon/personen draagt/dragen uiteindelijk het  

ondernemersrisico? 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

7  Heeft u het bedrijfspand in eigendom?  

      □ Ja, hoe lang al?  

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Nee, van wie huurt of least u het pand? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is hiervan een huur(lease)contract opgemaakt? 

□ Ja, huur(lease)contract (bijvoegen) 

□ Nee 
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8           Heeft u de bedrijfsinventaris in eigendom? 

             □ Ja, hoe lang al?  

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Nee, van wie huurt of least u de bedrijfsinventaris? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

             Is hiervan een huur(lease)contract opgemaakt? 

□ Ja, huur(lease)contract (bijvoegen) 

□ Nee 

 

9           Is er eerder sprake geweest van verlening/weigering/intrekking van één  

of meerdere vergunningen door u of één van uw leidinggevenden?  

□ Ja 

□ Nee 

Zo ja, welke vergunning(en) is/zijn verleend/geweigerd/ingetrokken en wie was daarbij  

betrokken? 

             ................................................................................................................................................... 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Verklaring 

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit 

formulier namens hem/haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat 

ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij  volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven 

antwoorden.  

 

Plaats en datum      Naam aanvrager 

………………………………….                                                       ………………………………………….                                      

          

 

 

         Handtekening 

         …………………………………………. 

 
 


