
 

Formulier eisen inrichtingen Drank- en Horecawet slijtersbedrijf 

Horecabedrijf:  

Adres: Postcode: Plaats: 

 

Omschrijving van de lokaliteit(en) in de inrichting 

Lokaliteit 1*  

Lokaliteit 2  

Lokaliteit 3  

* Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een perma-
nente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste 
tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van 
geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten. 

Omschrijving eisen inrichting slijtersbedrijf (O: AANKRUISEN ALS HET VAN TOEPASSING IS) 

Onderwerp Lokaliteit 1 Lokaliteit 2 Lokaliteit 3 Opmerkingen 

Hoe groot is de vloeropper-
vlakte van de lokaliteit? 

m
2
 m

2
 m

2
  

 Nee Ja Nee Ja Nee Ja  

Heeft de lokaliteit aan alle 
zijden gesloten wanden 
met een hoogte van ten-
minste 2.40 meter  (van de 
vloer af gemeten)? 

O O O O O O  

Staat de lokaliteit recht-
streeks in verbinding met 
een neringsruimte? 1) 

O O O O O O  

Heeft de verbindingslokali-
teit 2) aan alle zijden geslo-
ten wanden met een hoog-
te van ten minste 2.40 m 
naar de neringsruimte? 

O O O O O O  

Heeft de verbindingslokali-
teit –bestemd of mede 
bestemd voor bezoekers- 
maximaal een afsluitbare 
toegang met een breedte 
van ten hoogste 2.40 m 
naar de neringsruimte? 

O O O O O O  

Is de loopafstand tussen de 
toegang naar de slijtlokali-
teit en de toegang naar de 
neringsruimte ten minste 2 
m? 

O O O O O O  

Heeft de verbindingslokali-
teit –uitsluitend bedoeld 
voor personeel- maximaal 
één afsluitbare toegang 
met een breedte van ten 
hoogste 1 m naar de ne-
ringsruimte? 

O O O O O O  

Is de loopafstand tussen de 
toegang naar de slijtlokali-
teit en de toegang naar de 
neringsruimte ten minste 1 
m? 

O O O O O O  

Voldoet de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend 
aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet? 

Nee     
O 

Ja          
O 

 

Zo nee, wat of welk(e) onderdeel/onderdelen voldoet/voldoen niet aan de eisen: 

Datum: Naam: Handtekening: 

 



 
Toelichting begrippen 

 
1) De neringsruimte is de ruimte binnen een gebouw, die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelf-

bedieningsgroothandel of een van de hierna te noemen activiteiten: 
- het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping (Wet atbov) 
- het bedrijfmatig aanbieden van diensten 
- het bedrijfsmatig verhuren van goederen 
- het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen 
 
2) De verbindingslokaliteit is een lokaliteit die behoort tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en die 

in gebruik is als passage tussen een neringsruimte en een slijtlokaliteit. 
 

 


