Aanvraagformulier ten behoeve van een vergunning op grond van artikel 3 van het
Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.
1. Gegevens vestiging
Voor welke vestiging1 (studio of winkel) vraagt u een vergunning aan?
Naam vestiging: -------------------------------------------------------------------------------------------Bezoekadres : ---------------------------------------------------------------------------------------------Locatie bedrijfsruimte op adres2: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode + woonplaats: ----------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer: -----------------------------------------------------------------------------------------E-mailadres contactpersoon: ----------------------------------------------------------------------------Mobiel telefoonnummer contactpersoon: ----------------------------------------------------------------Postadres (indien afwijkend van bezoekadres): ---------------------------------------------------------Postcode + plaats van postadres (indien afwijkend van bezoekadres): --------------------------------

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel3:

(uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel toevoegen dat niet ouder is dan twee maanden)

2. Gegevens ondernemer
(kopie van een geldig identiteitsbewijs toevoegen aan deze aanvraag)

Bent u als rechtspersoon in het Handelsregister opgenomen?
✔ Ja
→ vul de gegevens bij 2.A in en ga daarna verder met 3.
✔ Nee → vul de gegevens bij 2.B in en ga daarna verder met 3.
2.A gegevens houder indien rechtspersoon
Rechtsvorm
✔ Besloten vennootschap (BV)
✔ Naamloze vennootschap (NV)
✔ Stichting
✔ Anders, namelijk: -------------------------------------------------------------------------------------Naam rechtspersoon: -------------------------------------------------------------------------------------RSIN nummer of indien nog niet toegekend, KvK nummer van de rechtspersoon:
2B gegevens houder indien natuurlijk persoon
Heeft u een:
✔

✔
✔

Eenmanszaak
Vennootschap onder firma (vof)
Anders, namelijk: --------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg vraag 2b op de volgende pagina

1

Dit kan zowel een hoofd- als een nevenvestiging zijn. Voor elke locatie waar vergunningplichtige werkzaamheden plaatsvinden
moet een aparte aanvraag worden gedaan.
2
Beschrijf hier kort hoe u uw bedrijfsruimte heeft ingericht (bijv. behandelruimte achterin, wachtruimte voorin). Zijn er ook
andere bedrijfsruimtes op uw bezoekadres? Beschrijf dan ook waar in het pand uw studio gesitueerd is.
3
De gegevens op uw aanvraag moeten overeenkomen met hetgeen in het Handelsregister is opgenomen.

Naam en voorletters ondernemer4: ------------------------------------------------------------------- m/v
Geboortedatum ondernemer: -----------------------------------------------------------------------------Geboorteplaats ondernemer: -----------------------------------------------------------------------------BSN nummer:

3. Gegevens vergunning
Voor welke werkzaamheden vraagt u een vergunning aan? (meerdere antwoorden mogelijk)
✔
Voor het gebruik van tatoeagemateriaal of pigmenteerapparatuur, waarbij instrumenten door
de ondernemer, dan wel een daartoe door de ondernemer ingehuurd bedrijf, gesteriliseerd
worden;
✔
Voor het gebruik van tatoeagemateriaal of pigmenteerapparatuur, waarbij geen instrumenten
door de ondernemer worden gesteriliseerd en er dus uitsluitend wegwerpmateriaal wordt
gebruikt;
✔ Piercen met behulp van een naald;
✔ Oor- of neusgaatjes aanbrengen met behulp van een piercinginstrument.
Wanneer u tatoeagemateriaal of pigmenteerapparatuur gebruikt, geef dan hieronder aan
welke materialen/technieken het betreft:
✔ Tatoeagemachine (met tube, naaldstaafje en naald)
✔ (Traditionele) technieken, zoals Japanse wijze of Maori wijze
✔ Pigmenteerpen (apparaat is voorzien van een naaldmodule)
✔ Hairstroketechniek (zonder naaldmodule).
Voorwaarden verbonden aan vergunningaanvraag
De ondernemer doet onverwijld melding van wijziging van de verstrekte gegevens aan de
vergunningverlenende GGD.
De ondernemer werkt strikt en uitsluitend volgens de geldende hygiënerichtlijnen van het
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
Bij het aanvraagformulier zijn de volgende bijlagen gevoegd:
Bijlage
Uittreksel (niet ouder dan twee maanden) uit het handelsregister van
de Kamers van Koophandel van de vestiging waarvoor de aanvraag
wordt gedaan.
Kopie van geldig identiteitsbewijs waarop het burgerservicenummer
(BSN) is vermeld van de ondernemer en/of van de persoon die
namens de rechtspersoon de vergunning aanvraagt.
-

Paraaf aanvrager

De ondernemer verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam + voorletters aanvrager5: -------------------------------------------------------------------------Datum: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Plaats:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stuur het aanvraagformulier naar de GGD in uw regio (kijk hiervoor op www.ggd.nl). -
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Indien uw onderneming in het bezit is van meerdere eigenaren (bijv. bij een vof, CV of maatschap), kunt u volstaan met de
gegevens van één persoon.
Eigenaar, bestuurder of anderszins tekenbevoegd persoon van de onderneming
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