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AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING ALCOHOLWET 
(Model C) 
Aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet voor het verstrekken van zwak-
alcoholhoudende drank. 
 
De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van verstrekking worden ingediend bij de burgemeester. Dit 
kan door het formulier naar uw gemeente te sturen of voorzien van een handtekening te e-mailen naar: 
vergunningen@kempengemeenten.nl. 
 

Door de gemeente in te vullen  

Datum ontvangst  
 

Zaaknummer  
 

Aanvraag voor  
 

Locatie/plaats  

 

Ontheffing wordt ingediend voor: 
(van toepassing zijnde gemeente aankruisen)  

□ Bladel                            □ Eersel                            □ Oirschot                         □ Reusel-De Mierden 

Postbus 11                                 Postbus 12                                 Postbus 11                                  Postbus 11 
5530 AA Bladel                          5520 AA Eersel                          5688 ZG Oirschot                       5540 AA Reusel 

 

1. Gegevens van de aanvrager 

1.1. Rechtsvorm 

□ Natuurlijk persoon (1.2.) 

□ Rechtspersoon (1.3. en 1.4.) 

1.2. Natuurlijk persoon (indien van toepassing) 

Naam en voorletter(s)  
 

Straatnaam en huisnummer  
 

Postcode en plaats  
 

Geboortedatum  
 

Geboorteplaats  
 

Telefoonnummer  
 

Mobiel telefoonnummer  
 

E-mail  
 

1.3. Rechtspersoon (indien van toepassing) 

Naam  
 

Vestigingsadres  
 

Postcode en plaats  
 

Soort rechtspersoon 

□ BV 
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□ NV 

□ Stichting 

□ Vereniging 

□ Anders, namelijk ………………………………….. 
 

KvK-nummer  
 

1.4. Gegevens contactpersoon/secretariaat rechtspersoon (indien van toepassing) 
 

Naam en voorletter(s) 
 

 
 

Adres 
 

 
 

Postcode en plaats 
 

 
 

Telefoonnummer 
 

 
      

Mobiel telefoonnummer 
 

 
 

E-mail 
 

 
      

Functie aanvrager 
 

 
 

 
2. Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank 

Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwak-
alcoholhoudende drank te verstrekken 

2.1. Locatie 
 

 

2.2. Gelegenheid 
 

 
 

2.3. Betreft het een bijzondere gelegenheid van zeer 
tijdelijke aard van een aaneengesloten periode van 
ten hoogste 12 dagen 

□ Ja 

□ Nee (ontheffing niet mogelijk) 

2.4. Betreft het een jaarlijks terugkerende identieke 
bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard? □ Ja 

□ Nee 

2.4. Voor welke dag/dagen en welk(e) tijdstip(pen) 
wordt de ontheffing aangevraagd? 
 

Datum 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur  

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 
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□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

□ ………………..:    van …….. uur tot …….. uur 

Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke verantwoording de verstrekking van 
zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden. 
 

De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank vindt telkens uitsluitend plaats onder onmiddellijke 
verantwoording van dezelfde persoon of personen als hieronder vermeld.  

Verantwoordelijke 1 

Naam en voornamen (voluit)  

Straatnaam en huisnummer  
 

Postcode en plaats  
 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer  
 

Mobiel telefoonnummer  
 

□ Verantwoordelijke 1 heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

□ Verantwoordelijke 1 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

Verantwoordelijke 2 

Naam en voornamen (voluit)  

Straatnaam en huisnummer  
 

Postcode en plaats  
 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer  
 

Mobiel telefoonnummer  
 

□ Verantwoordelijke 2 heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

□ Verantwoordelijke 2 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

Verantwoordelijke 3 

Naam en voornamen (voluit)  

Straatnaam en huisnummer  
 

Postcode en plaats  
 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer  
 

Mobiel telefoonnummer  
 

□ Verantwoordelijke 3 heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt. 
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□ Verantwoordelijke 3 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 
3. Toelichting 
 

Heeft u nog aanvullende informatie die voor de beoordeling van de aanvraag van belang is? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. Ondertekening 
 

Aanvrager verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaatsnaam 
 
 

Datum 
 
 

Handtekening aanvrager 
 
 
 

 
Vragen 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen van de 
afdeling VTH de Kempen. U bereikt hen via telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail 
vergunningen@kempengemeenten.nl. 
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