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MODEL A 

 

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen 

(art. 3 van de Alcoholwet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering 

van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, 

educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

1. Vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van het 

 horecabedrijf 

 slijtersbedrijf 

 

 

2. Ondernemingsvorm 

 natuurlijk(e) persoon/personen (bijvoorbeeld eenmanszaak, VOF: u kunt vraag 4 en 5 overslaan) 

 rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V., N.V., stichting, vereniging: u kunt vraag 3 overslaan) 

 

Handelsnaam:  _______________________________________________________________  

KvK nummer:_____________________èn Vestigingsnummer:________________________ 

 

 

 

3. Natuurlijk(e) persoon/personen 

 Ondernemer 1 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 

 

 Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd.  
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 Ondernemer 2 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 

 

 Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd.  

 

 Ondernemer 3 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 

 

 Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Ondernemer 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd.  

 

 

4. Rechtspersoon/rechtspersonen 

 Rechtspersoon A 

a. Naam:   ________________________________________________________ 

b. Vestigingsplaats: _________________________________________________________ 

 

 Rechtspersoon B 

a. Naam:   ________________________________________________________ 

b. Vestigingsplaats: ________________________________________________________ 
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5. Namen bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen 

 Bestuurslid 1 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 

 

 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd. 

 

 Bestuurslid 2 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 

 

 Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd. 

 

 Bestuurslid 3 

Naam en voornamen:  ________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________ 

e-mailadres:   ________________________________________________________ 
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 Bestuurslid 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne, OF 

 Bestuurslid 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

Dit moet in een schriftelijke verklaring worden bevestigd. 

 

 

6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 

 

a. Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 

b. Postcode en plaatsnaam: ________________________________________________________ 

 

 

7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of 

slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden (in m²)  

 

a. ________________________________________________ _____________m² 

b. ________________________________________________ _____________m² 

c. ________________________________________________ _____________m² 

d. ________________________________________________ _____________m² 

 

Doet u een beroep op artikel 46 van de Alcoholwet? (lees de toelichting voor uitleg). 

 Ja 

 Nee 

 

Zo ja, aangeven op welke grond/gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke 

lokaliteiten: ______________________________________________________________________ 

 

 

8. De aanvraag heeft betrekking op: 

 

 De vestiging van een nieuw bedrijf 

 De overname van een bestaand bedrijf 

 Een wijziging van de ondernemingsvorm 

 Andere omstandigheden, namelijk: __________________________________________________ 
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9. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen: 

 

Maandag van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Dinsdag  van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Woensdag van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Donderdag van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Vrijdag   van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Zaterdag  van: ____________ uur tot: _____________ uur 

Zondag  van: ____________ uur tot:  _____________ uur 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

_______________  ________________  _________________ 

(plaatsnaam)   (datum)   (handtekening) 

 

De volgende stukken toevoegen bij de aanvraag: 

 Meldingsformulier leidinggevende commercieel horecabedrijf   

 Bibob vragenlijst en bijbehorende stukken 

 Kopie geldig  legitimatie bewijs ondernemer(s) 

 Let op dat alle formulieren door de juiste persoon ondertekend zijn. 
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Toelichting formulier Model A 
 

Voor het indienen van de aanvraag wordt u verzocht om een afspraak te maken met een 

medewerker van de afdeling Omgevingszaken, Apv/ bijzondere wetten. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0229) 85 60 00. 

 

Vraag Toelichting 

 
1. 

 
U geeft aan of u een Alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) aanvraagt 
voor een horecabedrijf of voor een slijtersbedrijf. 
 

2. Aan een in het Handelsregister ingeschreven onderneming wordt een dossiernummer 
toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit dossiernummer moet hier worden vermeld. 
 

3. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden aangemerkt als natuurlijke 
personen. Bij deze vraag moeten alle ondernemers van de eenmanszaak of de vennoten van 
een vennootschap onder firma worden vermeld. 
 
Alle ondernemers, tevens leidinggevenden, moeten beschikken over voldoende kennis en 
inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (SVH verklaring). 
De eis om te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne 
geldt niet voor ondernemers, voor wier rekening en risico het horecabedrijf of het 
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, indien die ondernemer geen bemoeienis heeft met  de 
bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor vergunning 
wordt gevraagd. Dit moet schriftelijk worden bevestigd.  
 

4. Soms bestaat het bestuur van de rechtspersoon uit een andere rechtspersoon, vice versa. 
Deze verschillende rechtspersonen kunt u vermelden bij A en B.  
 

5. Een rechtspersoon heeft bestuursleden. Ook deze bestuursleden staan vermeld in het 
Handelsregister. De namen van deze bestuurders (bv. voorzitter, penningmeester, secretaris) 
moeten bij deze vraag vermeld worden.  
 

6. Deze vraag spreekt voor zich. 

 
7. 

 
Deze vraag heeft betrekking op de lokaliteit(en) waar in een horecabedrijf alcoholhoudende 
drank wordt verstrekt of in een slijterij de lokaliteit(en) waar sterke drank en zwak-
alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren wordt verstrekt. 
Er moet per lokaliteit worden aangegeven of de lokaliteit op de begane grond of op een 
verdieping ligt, de eventuele benaming en wat de oppervlakte van deze ruimte is.  
 
Ook een terras bij een horecabedrijf wordt op de Alcoholwetvergunning vermeld. U moet dus 
ook een eventueel terras en het daarbij behorende oppervlak vermelden.   
 
Artikel 46 van de Alcoholwet 
In dit artikel is het Overgangsrecht beschreven. Het Overgangsrecht is van toepassing op 
inrichtingseisen van bedrijfspanden die al op 30 september 1967 in gebruik waren voor de 
verstrekking van alcoholhoudende drank in de uitoefening van het horecabedrijf of 
slijtersbedrijf.  
 
Voor zover die panden op dat moment voldeden aan de ingevolge de toenmalige Drankwet 
(Stb. 1931, 476) gestelde eisen met betrekking tot hun afmetingen, maar niet in 
overeenstemming zijn met de huidige inrichtingseisen, worden zij geacht te voldoen aan de 
voor de uitoefening van dat bedrijf geldende afmetingseisen.  
 
Voorwaarde is dan wel dat die lokaliteit na 30 september 1967 niet in enig opzicht is 
verkleind of een verandering in de bestemming heeft ondergaan en de uitoefening van het 
betrokken bedrijf in de inrichting na 30 september 1967 niet gedurende een jaar anders dan 
wegens overmacht ononderbroken gestaakt is geweest. 
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8. Deze vraag spreekt voor zich.     
 

9. Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. 
Wanneer een horecabedrijf ruime openingstijden kent, is het niet mogelijk dat de ondernemer 
zelf altijd aanwezig is. Er zal dan een andere leidinggevende aanwezig moeten zijn die deze 
ondernemer vervangt (bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie van een ondernemer van een 
eenmanszaak). 
 

 
 


