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Zeewolde 

Aanvraagformulier vergunning Horecabedrijf   
Model A 
 

Aanvraag voor de verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of 

slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Alcoholwet) bestemd voor 

natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen 

die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, 

educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een 

naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid.  

 

Let op: Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken 

overleggen/tonen: 

1. Verklaring(en)  ‘bijlage Model A’  (een per leidinggevende) 

2. huur- of koopcontract 

3. kopie geldige legitimatie  

 
 
 

1. Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van een : 
horeca- of slijtersbedrijf: 

 horecabedrijf                                           slijtersbedrijf 
 

Naam van de inrichting:  

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 
 
 

2. Reden van aanvraag 

 nieuwe vestiging 

 bedrijfsovername 
 
 wijziging van de ondernemersvorm 
 
 andere omstandigheden 
namelijk:   
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3. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokali- 
     teiten, terrassen en slijtlokaliteiten waarvoor de      
    vergunning moet gelden. 
     (zie aangehechte checklist voor begrip lokaliteiten) 
 
Naam van de lokaliteiten en eventuele situering                         oppervlakte m2  

  

  

  

  

  

  

 
 De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Bouwbesluit. 
 

4. Ondernemingsvorm 

 natuurlijk(e) persoon/personen                         (ga verder met vraag 5)  

 rechtspersoon/personen                                      (ga verder met vraag 6) 
 
Dossiernummer handelsregister of 
verenigingen-/stichtingenregister van de 
Kamer van Koophandel   

 
Bij vennootschap onder firma (VOF) hier 
firma- of handelsnaam invullen 
  

 

5. Natuurlijk(e) persoon/personen  

ONDERNEMER I  

Naam:   

Voornamen:  

Straatnaam en nummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum en -plaats  
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 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 slijtersbedrijf waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder 
bevestigd in een schriftelijke verklaring.  
 
ONDERNEMER 2  

Naam:   

Voornamen:  

Straatnaam en nummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum en -plaats  

 
 Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
 
 Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met  de 
bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder 
bevestigd in een schriftelijke verklaring.  
 
Eventuele aanvullingen kunt u toevoegen op een aparte bijlage. 
Ga verder met vraag 8 
 

6. Rechtspersoon/rechtspersonen 

RECHTSPERSOON A  

Rechtsvorm:  

Naam:  

Vestigingsplaats:  

 
RECHTSPERSOON B  

Rechtsvorm:  

Naam:  

Vestigingsplaats:  

 
RECHTSPERSOON C  

Rechtsvorm:  

Naam:  

Vestigingsplaats:  

 
 
Eventuele aanvullingen kunt u toevoegen op een aparte bijlage. 
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7. Bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen 

BESTUURSLID I  

Naam   

Voornamen (voluit):  

Straatnaam en nummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum en -plaats  

 
 Bestuurder 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
 Bestuurder 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met  de 
bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder 
bevestigd in een schriftelijke verklaring.  
 

BESTUURSLID 2  

Naam   

Voornamen (voluit):  

Straatnaam en nummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum en -plaats  

 
 Bestuurder 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
 Bestuurder 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met  de 
bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder 
bevestigd in een schriftelijke verklaring.  
 
Eventuele aanvullingen kunt u toevoegen op een aparte bijlage. 
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8. Leidinggevenden binnen de inrichting 

 

In de Alcoholwet is bepaald dat er gedurende de openingstijden van een bedrijf 

een leidinggevende in de inrichting aanwezig moet zijn. 

Iedere leidinggevende moet het formulier F071 Verklaring van leidinggevende 

invullen en ondertekenen. 
 

LEIDINGGEVENDE 1  

Naam   

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum en -plaats  

 

LEIDINGGEVENDE 2  

Naam   

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum en -plaats  

 
 

LEIDINGGEVENDE 3  

Naam   

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum en -plaats  

 
 
Eventuele aanvullingen kunt u toevoegen op een aparte bijlage. 
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9. Uw bedrijf is voor publiek geopend op 

maandag:            van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

dinsdag:               van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

woensdag:           van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

donderdag:          van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

vrijdag:                van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

zaterdag:             van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

zondag:                van ........ uur tot ........ uur        en       van ........ uur tot ........ uur 

 
 
 

10. Bijlagen 

Aantal bijlagen per soort vermelden                                          Aantal 

Verklaringen ‘bijlage Model A’ (één per leidinggevende)  

Huur/koopovereenkomst  

 

Plattegrond horecabedrijf/terras  

 
 

11. Ondertekening 

 
Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is strafbaar en kan 
leiden tot weigering of intrekking van de vergunning. 
 

Plaats:  

Datum:  

 
 
Handtekening:  

 
 
 

Bij de vergunning hoort een aanhangsel (art. 29 tweede lid, Alcoholwet) waarop 

de leidinggevenden van het horeca- of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien 

van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in art. 8, 

vierde lid, van de Alcoholwet, maakt de burgemeester daaromtrent een 

aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van de 

leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen 

naar het formulier F071 Verklaring leidinggevende. 
 


