Aanvraag

Vergunning op grond van artikel 3
van het Warenwetbesluit tatoeëren
en piercen
Dit formulier
Met dit formulier doet u een aanvraag voor een vergunning
voor het gebruik van tatoeage- en/of piercingmateriaal op een
vestigingsadres. De ondernemer moet dit formulier invullen.
Opsturen
Stuur dit formulier en het gevraagde document (zie 5.1) naar 		
de GGD van de gemeente waar de ruimte is gelegen waarvoor de
vergunning wordt gevraagd.
Meer informatie over de juiste GGD
Zie www.ggd.nl

						1		Gegevens ondernemer
1.1 De ondernemer is een

n Natuurlijk persoon			

> Ga naar 1.2 en daarna naar 1.4

n Niet-natuurlijk persoon 		

> Ga naar 1.3 en daarna naar 1.4

1.2 Gegevens natuurlijk persoon*
Burgerservicenummer*
Voorletter(s)*

|

Tussenvoegsel

|

Achternaam*

|

1.3 Gegevens niet-natuurlijk persoon*
Naam rechtspersoon*

|
Straat																										Huisnummer (+ toevoeging)

Adres*

|																											|								
Postcode								Woonplaats									Land

Postcode, plaats en land*

																						|													

1.4 Handelsnaam onderneming*

n Idem als rechtspersoon
n Anders, namelijk:

Rechtsvorm*

n Eenmanszaak 		
n Anders, namelijk:

*= verplicht invullen

n Vennootschap onder firma		

n Besloten vennootschap		

n Stichting

2 van 2

						2		Gegevens vestiging /ruimte
2.1 Voor welke vestiging (studio, salon, winkel) vraagt u een vergunning aan? Dit kan zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn.
Voor elke locatie waar vergunningplichtige werkzaamheden plaatsvinden, moet een aparte aanvraag worden gedaan.
Adres																										Huisnummer (+ toevoeging)		

Adres*

|																										|									
Postcode								Woonplaats		

Postcode en plaats*

|												

Locatie behandelruimte op adres1)*

|																												
Telefoon								E-mailadres																						

Telefoon en e-mail*
1)

|										|																									

Beschrijf hier kort waar uw behandelruimte op het adres is gesitueerd (bijv. achter in studio, links in winkel, aanbouw aan 		
woning, zolder). Zijn er ook andere bedrijfsruimtes op uw bezoekadres? Beschrijf dan ook waar in het pand uw bedrijfsruimte
gesitueerd is (bijv. eerste verdieping). Gaat het om een verrijdbare studio zonder vaste stallingsplaats, vul dan “Mobiele Unit” in.

2.2 Correspondentieadres*

Gelijk aan adres vestiging / ruimte 																	
n

Anders. Vul hieronder in*																		

Straat / Postbus / Antwoordnummer																		Huisnummer (+ toevoeging)

|																											|								
Postcode								Woonplaats														Land

Postcode, plaats en land*

																											|								
Telefoon								E-mailadres																						

Telefoon en e-mail*

|										|																									

						3		Gegevens vergunning
3.1 Voor welke activiteiten vraagt
u een vergunning aan?*
(meerdere antwoorden mogelijk)

n Tatoeëren
n Piercen 		

n Pigmenteren (PMU)																								
n Oor- of neusgaatjes aanbrengen met behulp van een piercinginstrument									

3.2 Steriliseert u uw materialen zelf?
(in eigen beheer)*

n Ja 				n Nee																												

3.3 Geef aan welke apparatuur en/of
technieken u gebruikt.*
(meerdere antwoorden mogelijk)

n Apparatuur met gebruik van tube, tip, grip en naaldstaaf met naald															
n Apparatuur met gebruik van een naaldmodule of cartridge 																	
n Instrumenten of materialen met gebruik van microblades																		
n Tatoeagetechnieken, zoals Japanse wijze of Maori wijze																			
																																			
n Anders		 > Vul in:

						4		Vergunning tegen gereduceerd tarief
4.1 Bent u op dit moment in het bezit
van een geldige vergunning en
betreft dit een aanvraag van u
voor een andere locatie?*

n Nee 			

n Ja, vul hier het nummer2) van de geldige vergunning in3):													

2) Het nummer staat vermeld bij de verloopdatum op de geldige vergunning.
3) De GGD beoordeelt of de aanvraag in aanmerking komt voor een vergunning tegen gereduceerd tarief.

						5		Mee te sturen documenten
5.1 Een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 			
overeenkomend met de huidige situatie.

						6		Ondertekening
6.1 Verklaring*

Toelichting Als u als natuurlijk persoon de eigenaar van een eenmanszaak bent, moet u dit formulier ondertekenen.
Als u als houder een niet-natuurlijk persoon bent, moet een tekenbevoegd persoon namens de houder
dit formulier ondertekenen.
De ondernemer verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
De ondernemer doet direct melding van wijziging van de verstrekte gegevens aan de vergunningverlenende GGD.
Plaats																			Dag		Maand		Jaar

|																																			
Handtekening																																
																																				

|																																			
*= verplicht invullen

