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Nachtontheffing standaard sluitingstijden

Gepubliceerd: 10 september 2009 Laatste wijziging: 03 november 2009

Heeft u een café of andere horeca-inrichting en wilt u voortaan langer open blijven? Vraag dan een nachtontheffing
van de standaard sluitingstijden aan.

Naar het formulier aanvraag ontheffing sluitingstijden (https://dfs.denhaag.nl/smartsite.dws?id=50181)
Wat is het?
Den Haag heeft standaard sluitingstijden voor horeca-inrichtingen. Wilt u langer openblijven? Dan kunt u bij de gemeente een
nachtontheffing aanvragen voor de standaard sluitingstijden. De nachtontheffing is 3 jaar geldig.

Wilt u alleen tijdens bijzondere gebeurtenissen langer open blijven? Dan kunt u een Eenmalige ontheffing sluitingstijden horeca
aanvragen bij de gemeente.  Dat kan maximaal 1 keer per maand.

Naar het formulier aanvraag eenmalige ontheffing sluitingstijden (https://dfs.denhaag.nl/smartsite.dws?id=79544)
Wat zijn de mogelijkheden?

Standaard sluitingstijden
De gemeente kent 3 soorten horeca-inrichtingen. Kijk bij uw soort horeca-inrichting om te zien welke tijden voor u gelden:

Een categorie 1 inrichting mag op 1 dag van de week geopend zijn tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Die dag geeft de
ondernemer door bij de aanvraag. Op de andere dagen mag de horeca-inrichting geopend zijn tussen 7.00 uur en 19.00
uur.
Een categorie 2 inrichting mag in de nacht van vrijdag op zaterdag en die van zaterdag op zondag geopend zijn tot 1.30 uur.
Op de overige dagen mag de categorie 2 inrichting tot 1.00 uur geopend zijn.
Categorie 3 inrichtingen in de uitgaanskernen mogen zelf kiezen hoe laat ze sluiten: Spui, Grote Markt, delen van de Grote
Marktstraat, Buitenhof, Plein en Scheveningen-Bad.

Sluitingstijden met een nachtontheffing
Met een nachtontheffing heeft u de volgende mogelijkheden:

Categorie 1 inrichting: een ontheffing van de sluitingstijden voor de uren tussen 5.00 uur en 7.00 uur.
Categorie 2 inrichting: een ontheffing van de sluitingstijden voor de uren tussen 1.00 en 4.00 uur en in het weekend tussen
1.30 en 5.00 uur.
Voor horeca-inrichtingen buiten de uitgaanskernen, gelden de standaard sluitingstijden. Uitbreiding van de openingstijden is
in de regel niet toegestaan. Heeft uw pand vanuit het verleden al een nachtontheffing? Dan kan die eventueel wel verlengd
worden.

Wat zijn de voorwaarden?
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U heeft een geldige vergunning om de horeca-inrichting te mogen runnen 
Het gaat om een voortzetting van een huidige legale nachtexploitatie
U ondertekent een convenant met de gemeente waarin afspraken zijn vastgelegd om overlast ‘s nachts te voorkomen
De omgeving mag geen last hebben van uw horeca-inrichting

Wat heb ik nodig?
De gemeente neemt uw aanvraag voor ontheffing van de standaard sluitingstijden in behandeling als u bij uw aanvraag een
ingevuld en ondertekend horeca-convenant voegt.

Wat kost het?
De gemeente berekent kosten om uw aanvraag voor een ontheffing in behandeling te nemen (leges). Die kosten betaalt u ook
als u de vergunning niet krijgt. De leges zijn € 492,30.

Hoe lang duurt het?
De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 26 weken.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?
U kunt de nachtontheffing digitaal aanvragen met het formulier Aanvraag ontheffing sluitingstijden
(https://dfs.denhaag.nl/smartsite.dws?id=50181) . Het stadsdeelkantoor in het stadsdeel waar uw horeca-inrichting is,
beoordeelt uw aanvraag.

Zie ook 
Gemeenteberichten (/home/bewoners/to/Gemeenteberichten-2009.htm) (aangevraagde en verleende vergunningen)

Formulieren
Naar het formulier aanvraag ontheffing sluitingstijden (https://dfs.denhaag.nl/smartsite.dws?id=50181)
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