
Aanvraagformulier  
 
Principeverzoek Recreatieve verhuur (buiten de bebouwde kom) 

Gemeente Loon op Zand 

Anton Pieckplein 1, 5171 CV Kaatsheuvel 

Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel 

Telefoon: 0416 – 289 111 

Als u ergens over twijfelt, kunt u altijd contact opnemen met het ondernemersloket: 

ondernemersloket@loonopzand.nl 

 

 

Gegevens van de aanvrager 

Naam en voorletters __________________________________________________  M  V 

Adres __________________________________________________ 

Postcode en plaats __________________________________________________ 

Telefoonnummer __________________________________________________ 

Emailadres __________________________________________________ 

Bij dit verzoek dient u ook een schets van de situatie toe te voegen. 
 

Algemene informatie  

1. 

 

Blijft u zelf hoofdbewoner van de woning? 

 

 Ja         Nee 

 

2. 

 

 

 

 

Kruis aan welke soort B&B bij u van 
toepassing is: 
 

 

 

 

 

 B&B in eigen woning  

 B&B in bestaand bijgebouw  

 

3. 

 

 

Gaat u nieuw bouwen ten behoeve van het 
recreatieverblijf? 

 Ja         Nee 

 

 
 

Verblijfseenheden 

4. Hoeveel verblijfseenheden bedraagt het recreatieverblijf?* ___ verblijfseenheden 

5. Welke afmetingen hebben de slaapkamers die u wilt gaan 

gebruiken ten behoeve van het recreatieverblijf? 

Eenheid 1: ___ m²  

Eenheid 2: ___ m²  

 

   

* U dient op een situatieschets alle aanwezige verblijfseenheden (gebouwen en/of slaapkamers) 
aan te geven (inclusief afmetingen).Daarnaast dient u een indeling aan te geven van de 
slaapkamers die u ten behoeve van het recreatieverblijf beschikbaar heeft. 

** U dient op een situatieschets de aanwezige parkeervoorzieningen op uw perceel aan te geven.  

Parkeren 

6. Hoeveel parkeerplaatsen op uw terrein heeft u in totaal 

beschikbaar? 

___ parkeerplaatsen ** 

7. Hoeveel parkeerplaatsen op uw terrein heeft u beschikbaar voor 

auto’s van gasten? 

___ parkeerplaatsen ** 
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NB: De parkeerplaatsen dienen naast elkaar te leggen. Achter elkaar parkeren is niet toegestaan.  
Alleen als de parkeerdruk in de omgeving het toelaat, kan worden afgeweken van deze 
voorwaarde. 

 

***een gesprek op locatie met de ambtenaren die uw verzoek in behandeling zullen nemen. Tijdens 
dit gesprek wordt een aantal zaken verder toegelicht, worden de mogelijkheden met u besproken en 
kunt u vragen stellen.  
 
 

 

 

Eventuele opmerkingen 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Keukentafelgesprek 

11. Heeft u interesse in een keukentafelgesprek?*** 

 

 Ja               Nee 

12. Zo ja, op welk moment heeft u hier behoefte aan?  Zo snel mogelijk 

 Na het besluit op het 

principeverzoek 

 Ander moment, 

namelijk…………… 

 


