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Aanvraagformulier ter verkrijging van een vergunning ingevolge        
de “Vestigingsverordening Bedrijven” (AB 1990 No. GT 55)    
  
AAN:  DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
D.t.k.v. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 
Oranjestad – ARUBA 
         
Aanvrager * 

Naam  

Voornamen  

Correspondentie adres  

Telefoon nr.   

E-mail  

Hoedanigheid Eigenaar / Bestuurder / Gemachtigde 

 
Organisatievorm (kruisje bij het hokje) * 

 Eenmanszaak  Rechtspersoon naar Buitenlands recht 
 N.V. – VBA   Stichting / Vereniging 
 Vennootschap onder firma  Overige:  
 Coöperatieve Vereniging   

 
Gegevens Vennootschap/rechtspersoon * 

Persoonsnummer  
Vennootschapsnaam  
Land opgericht  
Handelsnaam  

 
Soort aanvraag: (meerdere keuze mogelijk en kruisje bij het hokje) * 

 Nieuwe vestiging (of overname bestaande zaak)  Doeluitbreiding 

 Filiaal (van reeds alhier gevestigde zaak)  Wijziging aard 

 Directie  Overige 

 Overplaatsing   
 
Gegevens aandeelhouder(s)  

De aandeelhouder(s) zijn in de 
Aandeelhoudersregister vermeld.  

Kopie aandeelhoudersregister bijvoegen 
(hoeft niet te worden ingevuld) 

 
Gegevens Eigenaar / Vennoten / Bestuurder(s) (directeur) = Natuurlijke persoon 

Persoonsnummer   
Achternaam   
Voornamen   
Geboortedatum   
Geboorteplaats/-land   
Nationaliteit   
ID-nummer/Paspoort nr.  
Woonadres  
Telefoon nr.   
E-mail   

 
Gegevens Vennoten / Bestuurder(s) (directeur) = Rechtspersoon 

Persoonsnummer  
Vennootschapsnaam  
Land opgericht  
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Gegevens te vestigen (nieuwe) zaak                                    

Vestigingsplaats (Adres)  
Naam winkelcentrum (indien van toepassing)  
  
Doelstelling van de te vestigen zaak 
(indien ruimte niet voldoende dit als bijlage toevoegen) 

 
 
 

 
Gegevens te vestigen filiaal: (indien van toepassing) 

Vestigingsplaats (Adres)   

Naam winkelcentrum (indien van toepassing)   

Doelstelling van de te vestigen zaak 
(indien ruimte niet voldoende dit als bijlage toevoegen) 

 
 
 

 

 

 
Gegevens m.b.t. Doeluitbreiding van een zaak: 

Bestaande doelstelling uitbreiden met  
 
 

 
Gegevens m.b.t. wijziging aard van een zaak: 

Wijzigen van de bestaande doelstelling van een 
zaak (nieuwe doelstelling) 
(indien ruimte niet voldoende dit als bijlage toevoegen) 

 
 
 

 
Gegevens m.b.t. overplaatsing zaak (verhuizing) 

Oude vestigingsplaats (adres)  

Nieuw adres  
 

 

Bijzonderheden: 
(Gegevens die voor de belanghebbende van belang zijn en niet reeds elders in dit verzoek vermeld) 
 

 
 

 
 
 
---------------------------------------  
Handtekening aanvrager 
 
Aldus naar waarheid ingevuld,  
Aruba,   
Bijlagen: Conform Documentenlijst 
 

Instructie: (voor zover van toepassing)  Invullen - ondertekenen en indienen met bijlagen via email  vvbinfo@deaci.aw  
Elk document dient individueel gescand en in PDF ingediend te worden.  
* = verplicht om in te vullen 
 

**Nota:  
 Indien Belanghebbende(n) een document van “Dienst Burgerlijk Stand en Bevolkingsregister Aruba” nodig heeft, zullen we 

dit digitaal in de Censo-register raadplegen. De desbetreffend kosten zal u echter in rekening worden gebracht. 
 Belanghebbende is op de hoogte van de Richtlijnen Vestiging van Bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot de 

vestigingsplaats van de zaak (zaken). 
 Indien een verzoek niet aan deze richtlijnen voldoet kan dit afgewezen worden. 


