
 
 

AANVRAAG VERGUNNING ALCOHOLWET  
MODEL B 

 
Dit aanvraagformulier is bedoel om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een para commerciële rechtspersoon, als 
genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet. 
 

1. Rechtspersoon/rechtspersonen 
 
Rechtspersoon A:  

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

Adres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

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

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

 

Kvk-nummer of vestigingsnummer: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

Rechtspersoon B: 

 

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

Adres   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

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

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

 

Kvk-nummer of vestigingsnummer: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

2. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 

a. Straatnaam en huisnummer : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b. Postcode en plaatsnaam  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3. 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   : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne: 
□ Ja      □ Nee 

 
b) Bestuurslid 2: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 
□ Ja      □ Nee 

 
c) Bestuurslid 3: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne 
□ Ja      □ Nee 
 
  



4. Beschrijven lokaliteiten 
Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten 
waarvoor de vergunning moet gelden.  

 
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 

 
 Voeg als bijlage een plattegrond bij waar deze op schaal zijn weergegeven met 

afmetingen en aangegeven waar u de alcohol schenkt) 
 
f) De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het uit de Alcoholwet.  

 Ja 

 Nee 

 

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

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

 Ja 

 Nee 

5. De aanvraag heeft betrekking op: 
□ De vestiging van een nieuw bedrijf 

□ Andere omstandigheden, namelijk: 

 
Het bestuur van de para commerciële rechtspersoon heeft het reglement over sociale 
hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Alcoholwet, vastgesteld op: 
 
Datum  : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
Woonplaats : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 
□ een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt. 

 

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

□ Ja 
□ Nee 
 

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



Op de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om 
niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde 
tijden: 
 
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  

 

7. Ondertekening 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Naam aanvrager 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
  
(Plaatsnaam)   (datum)   (handtekening aanvrager (s)) 
 
 
–––––––––––––––––––          ––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



Benodigde Bijlagen: 

 Statuten/ doelstelling vereniging of stichting 
 Plattegrond inrichting op schaal met ingetekende lokaliteiten 
 Bestuursreglement sociale hygiëne 
 aantal verklaringen bijlage bij Model B (per leidinggevende één verklaring) : –––– stuks 
 aantal bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne    : –––– stuks 
 aantal overige bijlagen        : –––––stuks 

te weten:  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een 
aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld.  
 
Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 
8, vierde lid, van de Alcoholwet, maakt de burgemeester daarover, een aantekening. Dit 
aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het 
aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B. 
 
 
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan: 
 
De Burgemeester van Haaksbergen 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
of digitaal aan: gemeente@haaksbergen.nl  Voor nadere informatie: tel.053-573 45 67 
  



 
 Toelichting Model B 

 
1. 

Soort bedrijf: 
Een para commerciële horecavergunning is van toepassing als het voeren van het 
horecabedrijf niet de hoofddoelstelling is. Deze is dan bedoeld om financiering  te 
krijgen voor de hoofddoelstelling. Met een stichting kan dit ook maar dan mag er 
alleen winst worden gemaakt voor een ideëel doel.  
 

2. Ondernemersvorm: 
Aan een in het Handelsregister ingeschreven rechtspersoon (dus geen natuurlijke 
personen) wordt een dossiernummer toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit 
dossiernummer moet hier worden vermeld. 
 

3. Namen van bestuursleden 
 
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.  
 

4. 
 

Deze vraag spreekt voor zich. 

5.  
 

Het bestuur van een para commerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van 
een vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf een reglement vast dat 
waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het 
oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. 
 
In het reglement wordt vastgelegd: 
 

 welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het 
gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen 
aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder c; 

 
 de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving 

van het reglement. 
 

 De para commerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de 
barvrijwilligers die de in het tweede lid bedoelde voorlichtingsinstructie 
hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting 
aanwezig. 

 
 Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig. 

 
 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels 

worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het reglement.  
 

6. 
 

Deze vraag spreekt voor zich.     
 

  
  
 
 


