Datumstempel GGD:

Aanvraagformulier Hygiënerapport seksbedrijven (in het kader van de verlenging van de vergunning)
Gegevens exploitant (conform handelsregister)
Naam exploitant
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
KVK-nummer onderneming (8-cijferig)
Rechtsvorm
Correspondentieadres exploitant (tevens factuuradres, alleen invullen indien dit afwijkend is)
Adres/Postbus
Postcode
Plaats
Land
Contactpersoon exploitant
Naam en voorletters
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort seksbedrijf en aantal locaties waar inspectierapport wordt aangevraagd


Soort seksbedrijf



Raamprostitutiebedrijf



Besloten prostitutiebedrijf (clubs en
privéhuis)



Escortbedrijf

Aantal locaties (=adressen)1

Aantal bijlagen1:

1

Vul voor iedere locatie de bijlage van dit aanvraagformulier in.

Versie: januari 2020

Paraaf aanvrager:

Aan het indienen van deze aanvraag zijn kosten verbonden. Door ondertekening van deze aanvraag
verplicht de exploitant zich tot het betalen van de kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Naam + voorletters aanvrager2: --------------------------------------------------------------------------------------Datum: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaats: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handtekening: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leges per locatie
Voor een Hygiënerapport van de GGD Amsterdam worden leges gerekend. De vastgestelde leges voor
een Hygiënerapport zijn € 217,00. Deze kosten gelden per locatie/adres.
Opbouw kosten
In bovengenoemde leges zijn de beoordeling van het hoofdstuk Hygiëne van het bedrijfsplan en de
kosten voor eventuele herbeoordelingen opgenomen.
Werkwijze
Indien uit de beoordeling van het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne volgt dat het hygiënebeleid
onvoldoende beschreven is, kan de exploitant verzoeken om na aanpassing een herbeoordeling uit te
voeren. De exploitant dient bij een negatieve beoordeling van het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne en/of
de praktijk, dus zelf een herbeoordeling bij de GGD aan te vragen, nadat de verbeterpunten zijn
aangepast.
Aanvraag indienen
De aanvraag kan ingediend worden bij de GGD Amsterdam, Afdeling Hygiëne en Inspectie, Postbus
2200, 1000 CE Amsterdam of via de mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.

2

Eigenaar, bestuurder of anderszins tekenbevoegd persoon van de onderneming.

Versie: januari 2020

Paraaf aanvrager:

Bijlage nummer:
Gegevens per locatie (u dient deze bijlage voor iedere locatie apart in te vullen)

Gegevens locatie
Naam locatie
Adres
Postcode
Plaats

Amsterdam

Telefoonnummer
Raamprostitutiebedrijf
Besloten prostitutiebedrijf (club of privéhuis)
Escortbedrijf

Soort seksbedrijf
Aantal werkzame prostituees

Contactpersoon locatie
Naam en voorletters
Telefoonnummer
E-mailadres

Openingsdagen/ -tijden voor publiek
 Dag

Van/uur

Tot/uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Versie: januari 2020

Paraaf aanvrager:

Soort ruimte:

Locatie:

Bijlage: Bedrijfsplan hygiëne voor de locatie3
Beschrijving
De exploitant draagt zorg voor een bedrijfsbeleid hygiëne en gezondheid dat:
 In duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving bevat van de maatregelen die de
exploitant neemt om de gezondheidsrisico’s te beperken.
 Een beschrijving bevat van welke afspraken er gemaakt zijn met de sekswerkers om hygiënisch te
werken.
 Actueel is en welke regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen
effectief en adequaat zijn en zo nodig de maatregelen aanpast.
 Bij afwijkingen van de Hygiënerichtlijn beschrijft met een onderbouwde motivering waarom er sprake
is van een gelijkwaardig alternatief.
Geef hier aan welke datumversie van het bedrijfsplan u toevoegt aan deze aanvraag:

Naam + voorletters aanvrager4: --------------------------------------------------------------------------------------Handtekening: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
4

Zonder het bedrijfsplan als bijlage per locatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Eigenaar, bestuurder of anderszins tekenbevoegd persoon van de onderneming.

Versie: januari 2020

Paraaf aanvrager:

