
 
 

AANVRAAG ONTHEFFING ART. 35 ALCOHOLWET  
MODEL C 

 
Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet voor het 
incidenteel verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. 
 
(uitsluitend invullen als u geen evenementenvergunning heeft aangevraagd) 

1. Aanvrager  

 
a) Naam  en voornamen  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) Straatnaam en huisnummer : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) Postcode en plaatsnaam  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

d) Telefoonnummer   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

e) Geboortedatum   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

f) Geboorteplaats   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Plaats en locatie  

 
Omschrijving van de plaats waar, en de bijzondere gelegenheid waarbij u voornemens bent 
zwak-alcoholische dranken te gaan verstrekken: 
 

Gelegenheid    : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Locatie     : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Datum en tijdstippen 

 
Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt. 
(aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen): 
 

 Dag  Datum Tijdstip   Van Tot  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       



 Dag  Datum Tijdstip   Van Tot  

9.       

10.       

11.       

12.       

4. Leidinggevenden 

 
De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 
 

Leidinggevende 1: 

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

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

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

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

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

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

Deze leidinggevende:  
 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt  Ja   nee 
 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag Ja   nee 

 
Leidinggevende 2: 

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

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

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

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

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

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

Deze leidinggevende:  
 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt  Ja   nee 
 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag Ja   nee 

 
Leidinggevende 3: 

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

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

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

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

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

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

  



 
Deze leidinggevende:  

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt   Ja   nee 
 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag  Ja   nee 

 

5. Terugkerend evenement 

 
a) Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke 

aard op identieke data.  
 
 Ja   nee 

 
b) De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke 

leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 
 
 Ja   nee 

 

6. Aldus volledig en naar waarheid ingevuld: 

 
 
 

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

(plaatsnaam)  (datum)  (handtekening aanvrager)  

 

Verplichte bijlagen: 

 Situatietekening van de locatie waar de drankverstrekking plaatsvindt. 

 Geldig ID-bewijs van elke leidinggevende. 

Indienen  

Dit formulier kunt u per post verzenden naar: 
 
De burgemeester van Haaksbergen 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
of digitaal aan:  gemeente@haaksbergen.nl 
 


