
Wet op de kansspelen                                             Vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten (art. 30b)

gezien het verzoek van

wonende

postcode en woonplaats

ingekomen op

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

gelet op het bepaalde bij de artikelen 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 30m, 30t, 30u en 30x van de Wet op de kansspelen; 
het bepaalde bij de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Speelautomatenbesluit 2000;

Besluit: 
aan aanvrager de gevraagde vergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van

op het adres:

straatnaam en huisnummer

postcode en plaatsnaam

telefoonnummer

Er mogen alleen speelautomaten worden opgesteld welke in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van de exploitatievergunning, zoals bedoeld 
in artikel 30h, eerste lid, van de Wet op de kansspelen.

De speelautomaten moeten overeenstemmen met een door de Minister van Economische Zaken toegelaten model en zijn ten bewijze daarvan voorzien van het 
ingevolge artikel 30r, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, met betrekking tot die toelating vastgestelde merkteken.

Deze vergunning dient op eerste vordering van een daartoe bevoegd ambtenaar te (kunnen) worden getoond.
Door gebruikmaking van deze vergunning aanvaardt u iedere aansprakelijkheid voor alle schade die uit het gebruik voor derden of de gemeente zou kunnen 
voortvloeien en vrijwaart u de gemeente tegen alle aanspraken die derden uit hoofde van het verlenen van deze vergunning zouden kunnen doen gelden.
Het niet of niet volledig voldoen aan één of meerdere van de voorschriften en beperkingen zonder dat een daarvoor voor de gemeente acceptabele 
rechtvaardigingsgrond bestaat, kan ertoe leiden dat een volgende aanvraag wordt afgewezen, dan wel dat deze vergunning wordt ingetrokken.
De vergunning wordt geacht op uw verzoek te zijn ingetrokken bij beëindiging van de exploitatie van uw bedrijf.

Deze vergunning geldt voor de  periode van 1 januari                   tot en met 31 december
De automaten mogen alleen in gebruik zijn gedurende de openingstijden van de horecalocaliteit.

De automaten staan in uw horecabedrijf zodanig opgesteld dat personeel en bezoekers hierop direct zicht hebben

•

•

•
U voert een beleid ter voorkoming van kansspelverslaving•

•
•

•

•
•
•

Leges de burgemeester voornoemd, 
namens hem,

Binnen 6 weken nadat u kennis hebt kunnen nemen van deze beschikking kunt u 
a. hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester indienen of 
b. (indien deze beschikking is gegeven naar aanleiding van een bezwaarschrift) hiertegen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het 
    College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage.
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