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.

Aanvraag Alcoholwet (Model A)
1. Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van
 het horecabedrijf

 het slijtersbedrijf

2. Ondernemingsvorm
 natuurlijk persoon/personen

 rechtspersoon/rechtspersonen

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan)

(u kunt vraag 3 overslaan)

Kamer van Koophandel- of
vestigingsnummer

:

Als er sprake is van een rechtspersoon
dan de handelsnaam invullen

:

3. Natuurlijke persoon/personen
Ondernemer I
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats

:

 Ondernemer I beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Ondernemer I 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.
Ondernemer II
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats

:

 Ondernemer II beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Ondernemer II 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.
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Ondernemer III
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats

:

 Ondernemer III beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Ondernemer III 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
Rechtspersoon A
a. naam

:

b. vestigingsplaats

:

Rechtspersoon B
a. naam

:

b. vestigingsplaats

:

Rechtspersoon C
a. naam

:

b. vestigingsplaats

:

5. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid I
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats

:

 Bestuurslid I beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Bestuurslid I 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.
Bestuurslid II
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats

:

 Bestuurslid II beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Bestuurslid II 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.
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Bestuurslid III
a. naam en voornamen

:

b. straatnaam en huisnummer

:

c. postcode en woonplaats

:

d. telefoonnummer

:

e. geboortedatum

:

f. geboorteplaats
:
 Bestuurslid III beschikt over een verklaring van sociale hygiëne
 Bestuurslid III 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. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
a. straatnaam en huisnummer

:

b. postcode en plaatsnaam

:

c. telefoonnummer

:

d. e-mailadres

:

7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen en
slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden
situering in de inrichting en eventuele

oppervlakte in m2

aantal personen per lokaliteit

benaming
a.
b.
c.
d.
 De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet
Doet u een beroep op artikel 46 van de Alcoholwet? (geldt alleen voor inrichtingen van voor
30 september 1967)
 ja

 nee

Zo ja, aangeven op welke grond/gronden het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de
hiervoor genoemde lokaliteit(en):

8. De aanvraag heeft betrekking op


vestiging nieuw bedrijf



overname bestaand bedrijf



wijziging ondernemingsvorm



andere omstandigheden, namelijk:

9. Is de inrichting voor het publiek geopend


ja



nee
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10. Bijlagen
a.

Aantal verklaringen Bijlage bij Model B
(per leidinggevende 1 verklaring):

____________________

b.

bestuursreglement

c.

Aantal overige bijlagen:

______ te weten _____________________________________

d.

Tekening inrichting en
terrasindeling:

___________________________________________

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

Naar waarheid ingevuld:

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

Let op: op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunningsaanvraag een
aanhangsel waarop de leidinggevende van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Hiervoor verwijzen
wij naar de bijlage behorende bij model A. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijzingen van
leidinggevenden.
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 daaromtrent een aantekening. Deze situatie houdt in dat een leidinggevende
geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf of het slijters bedrijf waarvoor
vergunning wordt aangevraagd of is verkregen. De vergunninghouder moet dit in een schrift elijke verklaring te
bevestigen. U kunt dit aanvinken op dit formulier bij de ondernemers en bestuursleden (het 2 e blokje onder de
namen moet aangevinkt te worden).

Als het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaa nde) 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.
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ALCOHOLWET (Bijlage bij Model A)
verklaring van leidinggevende
werkzaam in de inrichting

(naam)
(naam)

1. Behorende bij de aanvraag voor een vergunning voor de uitoefening van
□ het horecabedrijf

□ het slijtersbedrijf

2. Voor de inrichting, gevestigd in het perceel
a. naam
b. straatnaam en huisnummer
c. postcode en plaatsnaam
d. telef oonnummer

:
:
:
:

3. Ondergetekende
a. naam en voornamen
a. straatnaam en huisnummer
b. postcode en plaatsnaam
d. telef oonnummer
e. geboortedatum
f . geboorteplaats
g. burgerservicenummer

:
:
:
:
:
:
:

4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit bedrijf met ingang van
………………………………………………………………………………..…..

5. Beschikt over een verklaring van Sociale Hygiëne
 ja

 nee

6. Hij/zij zal op onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting aanwezig zijn
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

van
van
van
van
van
van
van

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

en van
en van
en van
en van
en van
en van
en van

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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7. Ondergetekende is
□ wel in loondienst

□ niet in loondienst

Indien wel in loondienst arbeidsovereenkomst bijvoegen; indien niet in loondienst hieronder
aangeven wat daarvan de reden is.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Naar waarheid ingevuld:

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

*doorhalen wat niet van toepassing is.
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