
 
AANVRAAG VERGUNNING DRANK- EN HORECAWET  

MODEL C 
 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 
De Burgemeester van Haaksbergen 
T.a.v. de afdeling Vergunningen 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
of digitaal aan: gemeente@haaksbergen.nl  Voor nadere informatie: tel.053-573 45 67 
 

Aanvraag 
 
Ter verkrijging van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het 
incidenteel verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. 
 
 

1. Aanvrager 
a. Naam  en voornamen  : ………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer : ………………………………………………………………… 
c. Postcode en plaatsnaam  : ………………………………………………………………… 
d. Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 
e. Geboortedatum   : ………………………………………………………………… 
f. Geboorteplaats   : …………………………………………………………………. 
 
Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 
a. Straatnaam en huisnummer : …………………………………………………………………. 
b.  Postcode en plaatsnaam  : …………………………………………………………………. 

 
2. Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-

alcoholische dranken te gaan verstrekken: 
Locatie     : ………………………………………………………………… 
Naam gelegenheid   : …………………………………………………………………. 
 

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt 
(aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen): 
Dag:   Datum:   Tijdstip: 
1. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: ………………………… uur 
2. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: ………………………… uur 
3. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
4. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
5. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
6. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
7. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
8. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
9. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
10. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
11. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
12. …………………dag ………………………………. Van: ……………. tot: …………………………. uur  
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4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 
Leidinggevende 1: 
a. Naam  en voornamen  : ………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer : ………………………………………………………………… 
c. Postcode en plaatsnaam  : ………………………………………………………………… 
d. Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 
e. Geboortedatum   : ………………………………………………………………… 
f. Geboorteplaats   : …………………………………………………………………. 
 
Leidinggevende 2: 
a. Naam  en voornamen  : ………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer : ………………………………………………………………… 
c. Postcode en plaatsnaam  : ………………………………………………………………… 
d. Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 
e. Geboortedatum   : ………………………………………………………………… 
f. Geboorteplaats   : …………………………………………………………………. 
 
Leidinggevende 3: 
a. Naam  en voornamen  : ………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer : ………………………………………………………………… 
c. Postcode en plaatsnaam  : ………………………………………………………………… 
d. Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 
e. Geboortedatum   : ………………………………………………………………… 
f. Geboorteplaats   : …………………………………………………………………. 
 

5. Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard: 
Geeft u hieronder aan voor welke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard de 

ontheffing door u wordt aangevraagd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
 
…………………………………….. ……………………………………. …………………………………………………………. 
(plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 


