
Met dit formulier geeft u aan dat u stopt met 
het exploiteren van speelautomaten.

De exploitatievergunning is een persoonsgebonden 
vergunning en is verleend aan een natuurlijk- of een 
rechtspersoon. Bij een persoonsgebonden vergunning 
vervalt deze alleen als de vergunninghouder niet meer 
bestaat, door bijvoorbeeld de rechtspersoon (BV of NV) 
op te heffen of doordat een natuurlijk persoon komt te 
overlijden (dit is ook het geval als één van de vennoten 
overlijdt). In alle andere gevallen blijft de vergunning 
bestaan.

Heeft u een eenmanszaak of een vof en is deze onder-
neming opgeheven dan vervalt de vergunning niet, maar 
kunt u de Kansspelautoriteit (Ksa) vragen uw vergunning 
in te trekken. Doet u dit niet dan blijft de vergunning 
bestaan en lopen de aan deze vergunning verbonden 
verplichtingen en kosten gewoon door. 

Is er sprake van een andere situatie, neem dan contact  
op met de Ksa: vergunningen@kansspelautoriteit.nl.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: 
Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Formulier 
Beëindigen exploitatie 
speelautomaten

1 Exploitatievergunning
Geef aan of A of B van toepassing is.

A. Ik verzoek de Ksa om mijn exploitatievergunning in te trekken. Ik beëindig de exploitatievergunning wegens:

B. Mijn exploitatievergunning is vervallen wegens:

| opheffen van de rechtspersoon

| overlijden

Stuur een kopie van een recent (niet ouder dan 3 maanden) bewijs van uitschrijving in het handelsregister van de Kamer  

van Koophandel met dit formulier mee. Stuur bij overlijden een kopie van de overlijdensacte met dit formulier mee.

2 Gegevens vergunninghouder
Vul hier het nummer, de naam en adresgegevens in van de persoon/personen of rechtspersoon zoals deze in de exploitatievergunning staat.

Vergunningsnummer 

Naam

Handelsadres

Postcode en plaats 

Land

Telefoon 
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3 Correspondentieadres contactpersoon
Vul hier de naam en adresgegevens in van de contactpersoon, als  deze afwijkt van de onder vraag 2 opgegeven gegevens.

Naam 
 

Adres
 

Postcode en plaats 
 

E-mail
 

Telefoon  
 

4 Opstellocaties en speelautomaten
Bij het beëindigen van de exploitatie doet de Ksa onderzoek naar de opstellocaties en speelautomaten. U dient aan te geven wat u  

met de bestaande opstellocaties en voorraad speelautomaten heeft gedaan. Indien u de speelautomaten heeft verkocht verzoeken wij  

u hiervan een verkoopbewijs mee te sturen.

De opstellocaties zijn 
 

De speelautomaten zijn 
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5 Kansspelheffing 
Nu u gestopt bent met exploiteren van speelautomaten krijgt u nog een definitieve aanslag voor de kansspelheffing over de maanden dat u speel-

automaten had. Heeft u al eerder de voorlopige aanslag betaald, dan krijgt u waarschijnlijk geld terug. Dit komt doordat de voorlopige aanslag 

berekend is over het gehele jaar en u nu eerder gestopt bent. Geeft u geen informatie op, dan stelt de Ksa zelf de definitieve aanslag vast op basis 

van eerder verstrekte gegevens. 

Vul hieronder in hoeveel kansspelautomaten u gemiddeld het afgelopen kalenderjaar had. Voor speelhallen vult u het gemiddeld aantal  

spelersplaatsen in. Let op: de voorraad dient u óók mee te tellen! 

Het gemiddelde berekend u door het aantal automaten (of spelersplaatsen) per maand te delen door 12 en de uitkomst te vermenigvuldigen  

met het aantal maanden dat u de automaten nog had.

Voorbeeld voor 20 automaten in een periode van 6 maanden

20 speelautomaten : 12 maanden = 1,666 X 6 maanden = 10

10 is dan het gemiddeld aantal speelautomaten of spelersplaatsen dat u over de laatste periode in bezit had.

Gemiddeld aantal kansspelautomaten horeca (TH-type):   

Gemiddeld aantal spelersplaatsen speelhal  (TS-type):  

6 Ondertekening 
Vul hier de naam en functie in van degene die de intrekking van de exploitatievergunning aanvraagt of melding doet van het vervallen van de 

exploitatievergunning. Dit kan de ondernemer zelf zijn, maar ook de curator (in geval van faillissement) of een familielid (in geval van overlijden).

Naam ondertekenaar 
 

Functie ondertekenaar
 

Plaats en datum 
 

Handtekening
 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Kansspelautoriteit

Postbus 298

2501 CG Den Haag
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