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TIJDELIJKE ONTHEFFING SLUITINGSTIJD 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij om het tijdelijk vaststellen van een afwijkende sluitingstijd op grond van artikel 2.29 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van Zeist. 
 

1 Gegevens van de aanvrager 

geslacht:     man          vrouw 

voorletters en achternaam:  __________________________________________________________  

adres:   __________________________________________________________  

 postcode en woonplaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer (overdag):  __________________________________________________________  

email adres:   __________________________________________________________  

   

2 Gegevens van de horeca-onderneming 

 naam horeca-onderneming:  __________________________________________________________  

 adres:   __________________________________________________________  

 postcode en plaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer:  __________________________________________________________  

 email adres:   __________________________________________________________  

 

3 Gevraagde tijden 

 Voor de nacht van (dag en datum): ___________________   op (dag en datum): ___________________ 

 gevraagde sluitingstijdstip (in 00:00 uur): _____________________________________________________  

 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de sluitingstijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Voor de nacht van (dag en datum): ___________________   op (dag en datum): ___________________ 

 gevraagde sluitingstijdstip (in 00:00 uur): _____________________________________________________  

 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de sluitingstijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Voor de nacht van (dag en datum): ___________________   op (dag en datum): ___________________ 

 gevraagde sluitingstijdstip (in 00:00 uur): _____________________________________________________  
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    Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de sluitingstijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

4 Afwijkende schenktijden (alleen van toepassing voor sportverenigingen) 

Gelijktijdig verzoek ik om af te wijken van de schenktijden zoals deze zijn vastgesteld in de APV 

(verordening paracommercie) 

   Ja        

   Nee 

 

5 Ondertekening 

 datum: ____________________ handtekening:_____________________________ 

 

Toelichting voor de aanvrager 

 De aanvraag moet compleet minimaal 8 weken voor de datum van de ontheffing worden ingediend 

 U dient bij deze aanvraag een kopie van een nog geldig paspoort of identiteitsbewijs toe te voegen 

 Er mag slechts live (versterkte) muziek worden gemaakt indien dit tenminste 14 dagen van tevoren 

aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht, Laan van Vollenhove 3211, 3706 AR Zeist, telefoonnummer 

030 – 6999 500 is gemeld (de zogenaamde 12-dagenregeling) www.odru.nl 

 De aanvraag kunt u verzenden naar het volgende adres: 

Gemeente Zeist, Publiek & Dienstverlening, Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM Zeist 

 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail 

naar zeist@zeist.nl 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is volgens de legesverordening leges verschuldigd. U 

ontvangt een acceptgiro achteraf. 
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