
 
 
 
 
 

AANVRAAG VERGUNNING ALCOHOLWET  
MODEL A 

 
Ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen 
van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met 
uitzondering van een para commerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de 
Alcoholwet. 
 
1. Soort bedrijf 

 
De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van 
 
□ het horecabedrijf naam:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

□ het slijtersbedrijf naam:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

2. Ondernemersvorm  
 
 
a) Ondernemingsvorm 

 Natuurlijke (e) persoon/personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan) 
 Rechtspersoon/rechtspersonen   (u kunt vraag 3 overslaan) 

 
b) KvK-nummer of vestigingsnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
c) Als er sprake is van en rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 
 
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 

3. Natuurlijke persoon/ personen  
 
a) Ondernemer 1: 

Naam  en voornamen  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Straatnaam en huisnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Postcode en plaatsnaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Telefoonnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboortedatum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboorteplaats  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

E-mailadres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
 Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 
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 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 wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring. 

 
b) Ondernemer 2: 
Naam  en voornamen  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Straatnaam en huisnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Postcode en plaatsnaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Telefoonnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboortedatum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboorteplaats  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

E-mailadres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
 Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

 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 wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring. 

 
 

4. Rechtspersoon/rechtspersonen 
 

a) Rechtspersoon A: 

Naam:   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Vestigingsplaats:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

b) Rechtspersoon B: 

Naam:   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Vestigingsplaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

5. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/ rechtspersonen 
 

a) Bestuurslid 1: 

Naam  en voornamen  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Straatnaam en huisnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Postcode en plaatsnaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Telefoonnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboortedatum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboorteplaats  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

E-mailadres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
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 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

 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 wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring. 

 
b) Bestuurslid 2: 

Naam  en voornamen  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Straatnaam en huisnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Postcode en plaatsnaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Telefoonnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboortedatum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboorteplaats  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

E-mailadres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

 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 wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring 

 
c) Bestuurslid 3: 

Naam  en voornamen  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Straatnaam en huisnummer : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Postcode en plaatsnaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Telefoonnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboortedatum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Geboorteplaats  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

E-mailadres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

 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 wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring 

. 

6. Gegevens inrichting 
 
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor 
de vergunning moet gelden .Plaats van de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²: 
 
a) Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 

Straatnaam en huisnummer  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
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Postcode en plaatsnaam  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

7. Beschrijven lokaliteiten 
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten 
waarvoor de vergunning moet gelden. (Voeg als bijlage een plattegrond bij waar deze op schaal zijn 
weergegeven) 

 
 
a) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

b) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

c) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

d) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

e) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– met een oppervlakte van ––––––––––m² 

 
 

f) Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Alcoholwet?  

(lees: overgangsrecht bij het niet voldoen van de inrichtingseisen) 

 Ja 

 Nee 

 

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: 

 

9. Openingstijden 
 
a) Is de inrichting voor publiek geopend?  

 Ja 
 Nee 

 
b) De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen: 

Maandag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Dinsdag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Woensdag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Donderdag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Vrijdag  van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Zaterdag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur 

Zondag van: ––––––––––––––––––––––––––– tot: ––––––––––––––––––––––––––––uur  
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10. Ondertekening 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Naam aanvrager 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
  
(Plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 
 
 
–––––––––––––––––––          ––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Benodigde Bijlagen: 

 Verklaringen bijlage bij Model A (per leidinggevende één verklaring) : …………  stuks 

 Plattegrond inrichting op schaal met ingetekende lokaliteiten 

 ID bewijzen 

 Ingevuld BIBOB-formulier met benodigde Bijlagen 

 Verklaringen sociale Hygiëne 

 
 
 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 

 

Burgemeester van Haaksbergen 

Team Veiligheid en Openbare Orde 

Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 

of digitaal aan: gemeente@haaksbergen.nl  Voor nadere informatie: tel.053-573 45 67 

 


