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ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET (Model C) 

 

1. Aanvrager 

a. naam en voornamen :  

b. straatnaam en huisnummer :  

c. postcode en woonplaats :  

d. telefoonnummer :  

e. geboortedatum :  

f. geboorteplaats :  

g. e-mailadres :  

 

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

    alcoholhoudende dranken te gaan verstrekken 

Locatie :  

Gelegenheid :  

Situatietekening toevoegen 

(verplicht) 

:   ja 

 

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt    

    (aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen) 

Datum      

    -     -  van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

    -     - van  tot  uur 

 

4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van 

Leidinggevende I* 

a. naam en voornamen :  

b. Burgerservicenummer :  

c. straatnaam en huisnummer :  

d. postcode en woonplaats :  

e. telefoonnummer :  

f. geboortedatum :  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post 

sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 

3260 EA Oud-Beijerland. 
 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 

14 0186 of info@gemeentehw.nl. 
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g. geboorteplaats :  

h. in bezit van SVH :       ja                           nee  

 

Leidinggevende II* 

a. naam en voornamen :  

b. Burgerservicenummer :  

c. straatnaam en huisnummer :  

d. postcode en woonplaats :  

e. telefoonnummer :  

f. geboortedatum :  

g. geboorteplaats :  

h. in bezit van SVH :       ja                               nee 

 

Leidinggevende III* 

a. naam en voornamen :  

b. Burgerservicenummer :  

c. straatnaam en huisnummer :  

d. postcode en woonplaats :  

e. telefoonnummer :  

f. geboortedatum :  

g. geboorteplaats :  

h. in bezit van SVH :        ja                             nee 

 
*heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 
*is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 
 

5. Terugkerend evenement  

 Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard 
 De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van 
    dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 
 

6. Toezending besluit 

 

 Ik ga akkoord dat het besluit per e-mail wordt toegezonden. 

 
Naar waarheid ingevuld: 
 

 

 

 

    

(plaatsnaam)  (datum)  (handtekening) 

 

Als  het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om aanvullende gegevens 

gevraagd worden. 

 
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de gemeente 
Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de 
privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.  
 
 

http://www.gemeentehw.nl/

