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AANVRAAGFORMULIER ALCOHOLWET     MODEL B 
 
Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het uitoefenen van het 
paracommerciële horecabedrijf.  
 
 
1. Rechtspersoon/rechtspersonen 

Rechtspersoon A: 

a. Naam: ______________________________________________________________  

b. Vestigingsplaats: _____________________________________________________  

Rechtspersoon B: 

a. Naam: ______________________________________________________________  

b. Vestigingsplaats: _____________________________________________________  

 
2. KvK-nummer of vestigingsnummer: _____________________________________  

 
3. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechterpersonen 

Bestuurslid 1: 

a. Naam en voornamen (voluit): ____________________________________________    

  ___________________________________________________________________  

b. Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________   

c. Postcode en woonplaats:  ______________________________________________    

d. Telefoonnummer:  ____________________________________________________    

e. E-mailadres: _________________________________________________________  

f. Geboortedatum:  ______________________________________________________    

g. Geboorteplaats:  ______________________________________________________    

 
Bestuurslid 2: 

a. Naam en voornamen (voluit): ____________________________________________    

  ___________________________________________________________________  

b. Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________   

c. Postcode en woonplaats:  ______________________________________________    

d. Telefoonnummer:  ____________________________________________________    

e. E-mailadres: _________________________________________________________  

f. Geboortedatum:  ______________________________________________________    

g. Geboorteplaats:  ______________________________________________________    
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4. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 

a. Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________    

b. Postcode en plaatsnaam: _______________________________________________    

c. Telefoonnummer: _____________________________________________________   

d. E-mailadres: _________________________________________________________  
 
 
5. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten 
waarvoor de vergunning moet gelden 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2 

a.   __________________________________   ______________   

b.   __________________________________   ______________   

c.   __________________________________   ______________   

d.   __________________________________   ______________   

 

O De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholbesluit. 

 

6. De aanvraag heeft betrekking: 

O De vestiging van een nieuw bedrijf. 

O Andere omstandigheden, namelijk: _______________________________________  

 
7. Het bestuur van de para-commerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale 
hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Drank- en Horecawet, vastgesteld op: 
 
 
 ______________________________________________________________________   
(datum) (plaatsnaam) 
  
 
O Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag vertrekt 
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8. Openingstijden 
De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen 

Maandag: van __________ uur tot ___________  uur.  

Dinsdag: van ___________ uur tot ___________  uur.  

Woensdag: van _________ uur tot ___________  uur.  

Donderdag: van _________ uur tot ___________  uur.  

Vrijdag: van ____________ uur tot ___________  uur.  

Zaterdag: van___________ uur tot ___________  uur.  

Zondag: van ____________ uur tot ___________  uur.  
 
 
Gedurende bovengenoemde dagen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet 

alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden. 

 

9. Bijlagen 

De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd: 

a. verklaring leidinggevende bijlage bij Model B (per leidinggevende één verklaring) 

b. kopie van het bestuursreglement 

c. bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne 

d. plattegrond van de inrichting waarop de horecalokaliteiten zijn aangegeven, inclusief het terras  

    (op schaal getekend 1:100 of 1:200 en voorzien van duidelijke maatvoering) 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

 

 

 ______________________________________________________________________  

  Datum   Plaatsnaam     Handtekening 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvraag persoonlijk inleveren of opsturen 

Is dit de eerste aanvraag? Dan moet u de aanvraag persoonlijk indienen in het gemeentehuis. 

Daarvoor maakt u van te voren een afspraak via het loket Bouwen en wonen. 

 

Heeft u al een alcoholvergunning voor deze locatie? Dan kunt u het aanvraagformulier en de 

bijbehorende stukken: 

• mailen naar bouwenenwonen@wierden.nl 

• opsturen naar: Gemeente Wierden, t.a.v. loket Bouwen en wonen, postbus 43, 7640 AA Wierden 

• langsbrengen bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis 


