Meldingsformulier voor het verschaffen van nachtverblijf
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe, afdeling 9, bent u verplicht het aanbieden van
overnachtingsmogelijkheden te melden bij de gemeente en een nachtregister bij te houden.
Dit register ontvangt u na melding van de gemeente.
U kunt het ingevulde meldingsformulier uitprinten en, na ondertekening, samen met de gevraagde gegevens
- inscannen en per e-mail verzenden naar info@nederbetuwe.nl
- per post opsturen naar Gemeente Neder-Betuwe, postbus 20, 4043 ZG Opheusden
- afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden.

1. Eigenaar
dhr.

mevr.

Achternaam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail adres
Website
KvK nummer

2. Gegevens accommodatie
Naam accommodatie
Adres accommodatie
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Ingangsdatum accommodatie

(wanneer begint u met het aanbieden van
overnachtingsmogelijkheden?)

Soort nachtverblijf: (meerdere antwoorden mogelijk)
Hotel

Minicamping

Pension

Reguliere camping

Bed & Breakfast

Vakantiepark

Groepsaccommodatie

Anders, nl.

Nachtverblijf gevestigd in: (meerdere antwoorden mogelijk)
Hoofdgebouw (woning)
Vrijstaand bijgebouw, nl
Schuur

Garage

Voormalig kantoor

Anders, nl.

Aan- of uitbouw
Buitenterrein, nl.
Kampeerplaats

Trekkershut

Stacaravan

Anders, nl.

Chalet
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2. Gegevens accommodatie (vervolg)
Aantal kamers accommodatie
Aantal bedden beschikbaar
Aantal kampeerplaatsen
Aantal stacaravans/chalets/
trekkershutten e.d.
In welke maanden is uw
accommodatie geopend? (van

wanneer to wanneer geopend)

Biedt u naast deze vorm van nachtverblijf ook andere vormen van horeca aan?
Nee
Ja, namelijk:
Restaurant

Zaalverhuur

Snackbar

Theetuin

Vergaderruimte(n)

Overig, nl.

Heeft u nog overige opmerkingen of aanvullingen?

3. Ondertekening
Naam

Handtekening

Datum

U wordt verzocht bij deze melding het volgende aan te leveren:
- een plattegrond/situatieschets van de inrichting (dat is woning en/of terrein), op schaal 1:500 of 1:1000. Hierop geeft u de huidige
situatie en de te realiseren situatie aan, waaruit duidelijk wordt welke ruimten gebruikt worden voor het aanbieden van nachtverblijf.
- als u geen eigenaar bent: huur-/pachtovereenkomst.
- kopie geldig legitimatiebewijs van de melder.
Wij adviseren u om voor uw eigen administratie een afdruk of kopie van het ingevulde meldingsformulier te maken.
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