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Aanvraag Drank- en Horecavergunning 
Model A 
 

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of 
rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 
van de Drank- en Horecawet, bevat de volgende elementen.  
 

Deze aanvraag zenden naar: 
Gemeente Maassluis 
Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer/Vergunningen  
Postbus 55 
3140 AB   MAASSLUIS 
 

 

1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van  
 
□ het horecabedrijf 
□ het slijtersbedrijf 

 

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 
Adres: ........................................................................................................................... 
Postcode en plaats: ...................................................................................................... 
Telefoonnummer: ......................................................................................................... 

 

 

2. Ondernemingsvorm 
 
□ Natuurlijk(e) persoon / personen (eenmanszaak, CV, VOF) - u kunt vraag 4 en 5 overslaan 
□ Rechtspersoon / rechtspersonen (BV, NV) - u kunt vraag 3 overslaan 
 
Kvk-nummer of vestigingsnummer: …………………………………………………………………………………………… 
 
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: ………………………………………. 

 
 

 

3. Natuurlijk(e) persoon / personen 
 
Ondernemer 1:  
a. Naam en voornamen: ……………………………………………………………………………………........................... 

b. Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………….……. 

c. Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………….. 

d. Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 
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e. Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Geboorteplaats:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
□ Ondernemer I beschikt over een verklaring 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 2:  
a. Naam en voornamen: …………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Straatnaam en huisnummer:………………………………………………………………………………………………….. 

c. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………. 

d. Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen 
Bestuurslid 1:  
 
a. Naam en voornamen: …………………………………………………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………. 
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c. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………. 

d. Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  

□ Bestuurslid 1 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 2:  
 
a. Naam en voornamen: …………………………………………………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………. 

c. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………. 

d. Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
□ Bestuurslid 2 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. 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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en 
Horecawet. 
 

Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?  
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□ Ja 
□ Nee  

 
Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke 

lokaliteiten: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………................................................................................................................................ 

 

 

7. De aanvraag heeft betrekking op: 
 
□ De vestiging van een nieuw bedrijf 
□ De overname van een bestaand bedrijf 
□ Een wijziging van de ondernemingsvorm 
□ Andere omstandigheden, namelijk: ………………………………………………………………………………………… 
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8. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen: 
 
Dag Van Tot 
Maandag uur uur 
Dinsdag uur uur 
Woensdag uur uur 
Donderdag uur uur 
Vrijdag uur uur 
Zaterdag uur uur 
Zondag uur uur 
 

 

 

9. Aanvullende documenten 
 

Bij deze aanvraag dient u de volgende aanvullende documenten bij te voegen: 
□Verklaringen Bijlage bij Model A (één per leidinggevende) 
□Arbeidsovereenkomsten 
□Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne 
□Overige, te weten: ................................................................................................... 

 

 

 
Ondertekening 
 
1. Het niet naar waarheid invullen van dit formulier kan tot gevolg hebben dat er geen vergunning 
wordt verleend of dat de werkelijk voorgenomen activiteit(en) niet door de verleende vergunning 
worden gedekt; 
2. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot intrekking van de vergunning; 
3. Indien de ingevulde gegevens niet voldoende zijn voor een goede beoordeling kan worden 
verzocht om de gegevens aan te vullen voor een nader aan te geven termijn. 
 
 
Plaats: ....................................................................................................................................... 
Datum: ...................................................................................................................................... 
Handtekening: 
................................................. 
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Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting  
Bijlage behorende bij Model A 

 
Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning  moet iedere leidinggevende een verklaring 
invullen. 
 
Deze verklaring zenden aan: 
Gemeente Maassluis 
Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer/Vergunningen  
Postbus 55 
3140 AB   MAASSLUIS 
 
 
1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening 

van:  
 

□ het horecabedrijf 
□ het slijtersbedrijf 

 
 
2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:  
 

a. Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………. 

c. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
3. Ondergetekende: 

 
□ Dhr. 
□ Mvr. 
 
a. Naam en voornamen: …………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………. 

c. Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………….. 

d. Burgerservicenummer:………………………………………………………………………………………………………….. 

e. Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………… 

g. Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van deze inrichting met ingang van:  
 

……….-………-………. 
 
 

 
 
5. Hij/zij zal op onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting aanwezig zijn: 

 
Dag Van Tot 
Maandag uur uur 
Dinsdag uur uur 
Woensdag uur uur 
Donderdag uur uur 
Vrijdag uur uur 
Zaterdag uur uur 
Zondag uur uur 
 

 
 
6. Ondergetekende is: 

 
□ Wel in loondienst (Indien in loondienst dient u een kopie van het arbeidsovereenkomst te 
overleggen) 
□ Niet in loondienst (Indien niet in loondienst, geef hieronder aan wat daarvan de reden is) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld op ………………………….(datum), te……………….................. (woonplaats).  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alleen volledige ingevulde aanvragen inclusief aanvullende documenten worden in behandeling 
genomen. Een onvolledige aanvraag geeft vertraging in de behandeling van de aanvraag.  


