Team Dienstverlening

Formulier aanmelding logies & ontbijt voor meer
dan 6 slaapplaatsen.
U kunt dit formulier inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Texel, team Dienstverlening, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief bijlagen via de e-mail naar gemeente@texel.nl.
Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze aanmelding te voegen. Dit kunnen zijn:
verleende vergunningen, aangifteformulier toeristenbelasting, brochures, aankoopbrochure, bouwkundig
rapport, situatiefoto’s, situatietekeningen, uittreksel bevolkingsregister enz. Bij vragen kunt u contact
opnemen met team Dienstverlening (Vergunningen). Telefoonnummer 14 0222 of 0222-362121.
Wilt u dit formulier a.u.b. duidelijk invullen met blauwe of zwarte pen?

1. Gegevens verstrekker logies met ontbijt
Naam en voorletters

M

V

Evt. Naam bedrijf/organisatie
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Wilt u per e-mail communiceren?
Telefoonnummer

Ja

□

Nee

□
Mobiel

Betreft adres
Eigenaar, huurder of gebruiker
Aantal slaapplaatsen in gebruik
Aantal kamers in gebruik voor logies met
ontbijt
Pand is aangekocht op
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2. documenten als bijlage bij dit aanmeldingsformulier

3. Toelichting op de aanmelding
Hier kunt u eventueel een toelichting geven op uw situatie, de bijgevoegde documenten et cetera.

4. Ondertekening
Plaats en datum

Naam aanmelder

Ondertekening
Verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
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Regeling logies & ontbijt
De raad heeft de regeling vastgesteld op 12 maart 2014. Bij de regeling zijn de volgende 7 voorwaarden
geformuleerd waaraan wordt getoetst als u een beroep doet op de regeling.
1. De Aanmelding is vrijwillig.
Als geen aanmelding plaatsvindt binnen 3 maanden nadat de oproep daartoe is gepubliceerd geldt
dat men zich moet houden aan de regels: logies met ontbijt als ondergeschikte activiteit met
maximaal 6 bedden en/of maximaal 3 kamers.
2. Logies & ontbijt wordt in de woning (het hoofdgebouw) verstrekt.
Op de tekening kunt u aangeven in welke kamers logies & ontbijt wordt verstrekt.
3. De woning is permanent bewoond.
De bewoner is op dat adres ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
4. De woning voldoet aan de minimale eisen van veiligheid volgens het Bouwbesluit.
Op de tekening kunt u aangeven welke maatregelen zijn getroffen. U kunt dit ook omschrijven.
5. Vanaf 11 slaapplaatsen is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanwezig.
Een kopie van deze vergunning bijsluiten als deze is verleend.
6. De woning, met het huidige aantal plaatsen voor logies met ontbijt is door de huidige eigenaar
aangekocht vóór 12 juni 2013.
Dit kunt u aantonen met o.a.: de leveringsakte, de verkoopbrochure of anderszins waaruit blijkt
dat het verstrekken van logies met ontbijt deel uitmaakt van de koop.
7. U dient aan te tonen dat het gebruik met dit aantal slaapplaatsen al bestond op 1 januari 2012.
U kunt dit aantonen met:
a. het aangifteformulier toeristenbelasting*
en zo mogelijk aangevuld met:
b. brochures van VVV en/of andere reisorganisaties
c. andere documenten waar dit uit blijkt (verhuurbewijzen, facturen etc.)
d. een nachtregister
*Wettelijk geldt er een algemene geheimhoudingsplicht van belastinggegevens. De afdeling belastingen mag de gegevens
uitsluitend aan de eigenaar verstrekken. Als u niet zelf over de kopie van deze aangifte formulieren toeristenbelasting
beschikt, kunt u de ambtenaar van team Dienstverlening machtigen om eenmalig deze gegevens op te vragen bij de
heffingsambtenaar van de gemeente Texel.
Gaat u akkoord met deze machtiging?

Ja

□

Nee

□

Hoe gaat het verder?
Het aanmeldingsformulier met de bijlagen wordt getoetst door het team Dienstverlening (Vergunningen).
Een medewerker van het team Dienstverlening (Toezicht), maakt een afspraak met u om de woning te
inspecteren. Om het pand technisch te kunnen beoordelen, verzoeken wij u om de medewerker toegang te
verschaffen tot alle vertrekken in de woning. Afhankelijk van het aantal slaapplaatsen worden bouwkundige
eisen gesteld. Als u 7 of meer slaapplaatsen aanbiedt moet de woning voldoen aan de minimale eisen van
brandveiligheid voor logiesfuncties. Als de medewerker constateert dat de woning niet voldoet aan deze
eisen wordt een plan van aanpak voorgesteld en een termijn afgesproken waarbinnen de aanpassingen
gereed moeten zijn. Mocht u ervoor kiezen om deze investeringen niet te doen binnen een bepaalde termijn
dan vervalt de regeling en kunt u maximaal 6 bedden verhuren. Vanaf 11 slaapplaatsen vervalt u in de
beroepsmatige categorie, waarbij een vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen (voorheen de
gebruiksvergunning) noodzakelijk is.
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Als u voldoet aan alle voorwaarden wordt het college van Burgemeester en Wethouders geadviseerd een
gedoogbeschikking af te geven. Deze gedoogbeschikking op de woning blijft geldig, totdat er een nieuw
bestemmingsplan/reparatieplan wordt vastgesteld. Op de bestemmingsplankaart wordt dan het gebruik met
logies en ontbijt opgenomen in het bouwvlak. De kosten voor het afgeven van een gedoogbeschikking
bedragen € 79,40.
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