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Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank Model C 

 

________________________________________________________________________ 

 

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Dit houdt in dat er 

ontheffing wordt verleend om zonder vergunning een horecabedrijf of slijterijbedrijf uit te voeren, voor een bijzondere 

gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de 

verstrekking gebeurt onder leiding van een persoon die éénentwintig jaar of ouder is en niet van slecht levensgedrag 

is.  

 

De burgemeester kán voor een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard 

besluiten om één ontheffing te verlenen (doorlopend), mits de verstrekking van (zwak) alcoholhoudende drank onder 

leiding van steeds dezelfde persoon plaatsvindt (zie vraag 5). 

________________________________________________________________________ 

 

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? 

□ Nee (ga verder met punt 3) □  Ja 

 

2. Gegevens organisatie 

Naam stichting/vereniging/onderneming  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  

 

3. Persoonlijke gegevens van de aanvrager  

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum en geboorteplaats  

Telefoonnummer    

E-mailadres  

 

4. Omschrijving van de locatie en de gelegenheid   

Locatie  

 

 

Gelegenheid  

 

 

Het betreft een bijzondere gelegenheid van 

zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten 

periode van ten hoogste twaalf dagen. 

JA / NEE 

 
 



 

 

 

 

 

[Typ hier] 

 

5. Voor welke data, dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?  

Datum evenement  

 

Tijden evenement dag 1 van  tot  

Tijden evenement dag 2 van  tot  

Tijden evenement dag 3 van  tot  

Tijden evenement dag 4 van  tot  

Tijden evenement dag 5 van  tot  

 

6. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de 

verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden 

 
Verantwoordelijke 1  

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

 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 
 

Verantwoordelijke 2 

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

 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 
 

Verantwoordelijke 3 

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

 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

[Typ hier] 

 

7. Terugkerend evenement  

 

Indien het evenement periodiek terugkeert kunt u een ontheffing voor onbepaalde tijd 
aanvragen. U hoeft dan niet elk jaar een nieuwe ontheffing aan te vragen en betaalt 
dus ook maar eenmalige leges. U moet wel voldoen aan de onderstaande 
voorwaarden. Kruis aan indien van toepassing. 
 

  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. 

 

 

8. Ondertekening 

Datum:  

Naam: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

9. Verplichte bijlagen 

Bij het indienen van de aanvraag is de volgende bijlage verplicht. 

□ Kopie legitimatiebewijs per leidinggevende (rijbewijs voldoet niet) 

□ Kopie verklaring sociale hygiene per leidinggevende 

 

10. Verzenden 

 

U verzendt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen via het e-mailadres 

apv@h-i-ambacht.nl of per post aan het college van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 

Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
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