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Model B 
 
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een para-commerciële rechtspersoon als genoemd 
in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.  
 
 
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/rechtspersonen 
 

 Bestuurslid 1:  

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

b. Voornamen: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

c. Straat en huisnummer: …………………….……………………………………………………………………………….. 

d. Postcode en woonplaats: ……………………….…………………………………………………………………………….. 

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

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

g. Geboorteplaats: ………………………………………………………….………………………………………… 

h. Burgerservicenummer: ………………………………………………………….………………………………………… 

 
 

 Bestuurslid 2:  

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

b. Voornamen: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

c. Straat en huisnummer: …………………….……………………………………………………………………………….. 

d. Postcode en woonplaats: ……………………….…………………………………………………………………………….. 

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

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

g. Geboorteplaats: ………………………………………………………….………………………………………… 

h. Burgerservicenummer: ………………………………………………………….………………………………………… 
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 Bestuurslid 3:  

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

b. Voornamen: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

c. Straat en huisnummer: …………………….……………………………………………………………………………….. 

d. Postcode en woonplaats: ……………………….…………………………………………………………………………….. 

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

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

g. Geboorteplaats: ………………………………………………………….………………………………………… 

h. Burgerservicenummer: ………………………………………………………….………………………………………… 

 
 

 Bestuurslid 4:  

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

b. Voornamen: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

c. Straat en huisnummer: …………………….……………………………………………………………………………….. 

d. Postcode en woonplaats: ……………………….…………………………………………………………………………….. 

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

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

g. Geboorteplaats: ………………………………………………………….………………………………………… 

h. Burgerservicenummer: ………………………………………………………….………………………………………… 

 
 

4. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 
a. Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………… 

b. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………….…….. 

 
 
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 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?  
□ Ja 
□ Nee  

 
Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke 
lokaliteiten:  
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………… 
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6. De aanvraag heeft betrekking op: 
 

O  De vestiging van een nieuw bedrijf     
O  Andere omstandigheden, nl. 
 

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

 
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), te …………..…………………..…………………………………………….(woonplaats, land). 
 
 □ Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.  
 
8.  De inrichting is voor het publiek geopend op:  
 
 □ 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 de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan 
om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde 
tijden.  
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld op   
 
 
.....................................................................               ……………………….………………………………         ………………………………………………. 

 
 (datum )                                                                      ( woonplaats)                             (handtekening) 
 
 
 
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een  
aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt  
gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een  
leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B. Voor het aanmelden van  
een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Webform-aanvraagformulier Drank- en Horecawet model B/20160126 

 
 
 
Bijlage behorende bij Model B 
 
 
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting 
 

1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening 
van het para-commerciële horecabedrijf.  

 

1. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:  
 

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

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

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

 
 

3. Persoonlijke gegevens  

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

b. Voornamen: …………………………………………………………..……………………………….…….. 

c. Straat en huisnummer: …………………….……………………………………..……………………………….…….. 

d. Postcode en woonplaats: ……………………….……………………………………..…………………………….…….. 

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

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

g. Geboorteplaats: ……………………………………………………………..……………………….……………… 

h. Burgerservicenummer: ……………………………………………………………..………………………….…………… 

 

□ beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
 

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van: ……………………………….… 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld op   
 
 
.....................................................................               ……………………….………………………………         ………………………………………………. 

 
 (datum )                                                                      ( woonplaats)                             (handtekening) 
 
 
 

 
 


