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GOK- OF KANSSPELAUTOMATEN, aanwezigheidsvergunning
U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en mailen of opsturen.

Hoogdrempelige horecagelegenheden, zoals cafés en restaurants mogen maximaal twee kansspelautomaten
plaatsen. U hebt hiervoor een vergunning nodig. U kunt een vergunning voor 1, 2 of 3 jaar aanvragen. Leest u eerst
de toelichting op pagina 3 voordat u het formulier invult.
* verplicht in te vullen

GEGEVENS AANVRAGER (ondernemer horecabedrijf)
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN)*
Correspondentieadres *
(geen postbusnummer)
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres

GEGEVENS SPEELAUTOMATENEXPLOITANT
Naam en voorletters *
Correspondentieadres *
(geen postbusnummer)
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *
Nummer exploitatievergunning *

GEGEVENS HORECABEDRIJF
Naam horecabedrijf *
Adres *
Postcode en plaats *
Drank- en Horecavergunning is
verleend op *
Nummer Bedrijfschap Horeca *

ddmmjjjj
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Aantal kansspelautomaten *
Voor hoeveel jaar wilt u een
vergunning hebben? *

1 jaar

2 jaar

3 jaar

OPMERKINGEN

KOSTEN
Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.
 Voor een periode van 1 jaar voor één kansspelautomaat € 56,50 en voor iedere volgende automaat €
34,00 (tarief 2018).
 Voor een periode van 2 jaar voor één kansspelautomaat € 113,00 en voor iedere volgende automaat €
68,00 (tarief 2018).
 Voor een periode van 3 jaar voor één kansspelautomaat € 169,50 en voor iedere volgende automaat €
102,00 (tarief 2018).
U betaalt voor de aanvraag van een vergunning. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als uw
aanvraag moet worden geweigerd. Als er een besluit is genomen over de vergunningaanvraag sturen wij u
een rekening om de legeskosten te betalen.
ONDERTEKENING
Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij
geconstateerde onjuistheden kan uw vergunning worden ingetrokken.
U kunt dit ondertekende formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
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TOELICHTING
Op grond van de Wet op de kansspelen (artikel 30b en 30c) en Algemene Plaatselijke Verordening (artikel
2:40) is een zogeheten aanwezigheidsvergunning vereist als in een horecagelegenheid speelautomaten
worden geplaatst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen behendigheids- en kansspelautomaten.
 behendigheidsautomaten zoals flipperkasten. Met deze automaten kun je extra speeltijd winnen of vrije
spellen. Het resultaat hangt af van de behendigheid van de speler.
 kansspelautomaten, zoals fruitautomaten. Het hangt af van het toeval of een speler wint. De automaat
keert de winst in klare munt uit. Alleen voor kansspelautomaten heeft u een vergunning nodig
Afhankelijk van het soort horecabedrijf mag een bepaald type automaat worden geplaatst.
De Wet op de kansspelen maakt een onderscheid in hoogdrempelige en laagdrempelige gelegenheden.
Hoogdrempelige horecagelegenheden: geldige Drank- en Horecawetvergunning; de activiteiten zijn in
belangrijke mate gericht op personen van achttien jaar of ouder; een bezoek aan deze ruimte staat op zichzelf
en er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend.
Laagdrempelige horecagelegenheden: Ieder bedrijf dat bij het Bedrijfschap Horeca staat ingeschreven
en niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt gecategoriseerd als laagdrempelig.
zoals cafetaria’s, jeugdclubs, bowlingbanen, biljarthallen en sportkantines etc., hier mogen géén
kansspelautomaten staan. Wel mogen er maximaal twee behendigheidsautomaten worden geplaatst..
Vragen
Voor meer informatie over de aanwezigheidsvergunning speelautomaten in horecabedrijven kunt u contact
opnemen met het Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer
(0316) 595 111.

