
                        

 

 

 

Aanvraagformulier   
Vergunning drank- en horecawet  –  model A 
 
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 

3. van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen, met 

uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-

culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze 

vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken kunnen overleggen/tonen: 

 Checklist Drank- en Horecawetvergunning 

 Kopie diploma(s) Sociale Hygiëne van de leidinggevenden 

 Verklaring ‘bijlage Model A’(één per leidinggevende) 

 Actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

 Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevende(n) 

Schriftelijke, ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar en/of 

verhuurder van het pand waarin de inrichting is of zal worden gevestigd,  geen bezwaar maakt 

tegen de vestiging van de inrichting in het pand of een huurovereenkomst waaruit dat blijkt. 

 Kopie geldig legitimatiebewijs leidinggevende(n) 

 Plattegrondtekening van de inrichting 

 

Indienen bij 

Gemeente Zoeterwoude 

College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 34 

2380 AA  Zoeterwoude 

 
 

1.  Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van een  

  horecabedrijf      slijtersbedrijf 

Naam van de inrichting: 

Adres van de inrichting: 

Postcode en plaatsnaam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 



  

2.  Reden aanvraag 

  nieuwe vestiging       bedrijfsovername       wijziging ondernemingsvorm     

 

3.  Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor de   
      vergunning moet gelden 

 Naam van lokaliteit en eventuele situering Oppervlakte in m2 

 

 

 

 

4.  Ondernemingsvorm 

Welke ondernemingsvorm is van toepassing 

 natuurlijk persoon/personen  (u kunt vraag 6 overslaan) 

 rechtspersoon/personen  (u kunt vraag 5 overslaan) 

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister KvK: 

Firma- of handelsnaam (in geval van Vof): 

 

5.  Natuurlijk persoon / natuurlijke personen 

Ondernemer 1     

Naam:    

Voornamen:    

Adres:    

Postcode en woonplaats:    

Telefoonnummer:    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

    

Ondernemer 2     

Naam:    

Voornamen:    

Adres:    

Postcode en woonplaats:    

Telefoonnummer:    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

    

Eventuele aanvullingen kunnen onder vermelding van de gevraagde gegevens worden toegevoegd op 

een separate bijlage. 



  

6.  Rechtspersoon / rechtspersonen 

Rechtspersoon A    

Rechtsvorm:    

Naam:    

Vestigingsplaats:    

    

Rechtspersoon B    

Rechtsvorm:    

Naam:    

Vestigingsplaats:    

    

Eventuele aanvullingen kunnen onder vermelding van de gevraagde gegevens worden toegevoegd op 

een separate bijlage. 

 

 

7.  Bestuursleden van de rechtspersoon/personen 

Bestuurslid 1 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

    

Bestuurslid 2 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

    

Eventuele aanvullingen kunnen onder vermelding van de gevraagde gegevens worden toegevoegd op 

een separate bijlage. 

 

 

 



  

8.  Leidinggevenden binnen de inrichting 

In de Drank- en Horecawet is bepaald dat gedurende de openingstijden van een bedrijf een 
leidinggevende  in de inrichting aanwezig moet zijn. 
 

Leidinggevende 1 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

 

Leidinggevende 2 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

 

Leidinggevende 3 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

 

9.  Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne (originelen dienen te worden getoond) 

Verklaring Svh Onderwijscentrum 

 Ten aanzien van:    

 Datum afgifte:   

 
 
 

   



  

Doet u m.b.t. kennis en inzicht sociale hygiëne een beroep op overgangsrecht 

   ja      nee 

 Zo ja, ten aanzien van welke personen (kopie vergunningakte bijsluiten) 

  

10.  Bijlagen (aantal bijlagen per soort vermelden) 

Aantal Soort 

 Checklist vergunning Drank- en Horecawet (aangehecht) 

 Diploma kennis en inzicht in sociale hygiëne (één per leidinggevende) 

 Verklaringen ‘bijlage Model A’(één per leidinggevende) 

 Kopie recent uittreksel Kamer van Koophandel 

 Arbeidsovereenkomst leidinggevende(n) 

 Huurovereenkomst 

 Kopie legitimatiebewijs leidinggevende(n) 

 Plattegrondtekening 

 Overige bijlagen, te weten 

  

11.  Verklaring en ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Naam:   

Datum:   

Plaats:   

Handtekening:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Checklist  
behorende bij Vergunning  Drank- en Horecawet – model A 
 
De Drank- en Horecawet stelt eisen aan ruimten van waaruit alcoholische drank geschonken 
wordt. 
Vul onderstaand formulier volledig in en voeg dit toe aan het aanvraagformulier voor een 
vergunning Drank- en Horecawet. 
 
Met het oog op het invullen van het formulier is het van belang wat de betekenis is van de 
juridische termen ‘inrichting’ en ‘lokaliteit’. 
 
Inrichting: De Drank- en Horecawet definieert in artikel 1 de term ‘inrichting’. Een inrichting is 

de ruimte van waaruit de drank wordt verstrekt, inclusief een bijbehorend terras. 
Lokaliteit: Een inrichting kan uit verschillende ruimten bestaan, ook wel lokaliteiten genoemd. 

Aangrenzende ruimten worden in sommige gevallen als één lokaliteit beschouwd. 
hieronder vallen de ruimten waarbij sprake is van: 

- Eén lokaliteit waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste 
een vloeroppervlak van 35 m2 

- Eén lokaliteit waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste 
een vloeroppervlak van 15 m2 

- Een lokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40 meter vanaf de vloer 
gemeten 

  
 

Gegevens inrichting 

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van   

   horecabedrijf (vraag 1 t/m 17 invullen) 

   slijtersbedrijf (vraag 1 t/m 6 invullen) 

 

 
 

Eisen aan de inrichting (aankruisen wat van toepassing is) 

1. Bestaat de inrichting uit meer dan één lokaliteit?   ja      nee 

2. Is er een afscheiding aanwezig in de inrichting?   ja      nee 

3. Is de oppervlakte van de lokaliteit groter dan of gelijk aan 15 m2 (voor 
een slijterijbedrijf) dan wel 35 m2  (voor een horecabedrijf)? 

  ja      nee 

4. Heeft de grootste lokaliteit een oppervlakte groter dan of gelijk aan 15 
m2 (voor een slijterijbedrijf) dan wel 35 m2  (voor een horecabedrijf)? 

  ja      nee 

5. Blijft er na aftrek van de gescheiden ruimten een lokaliteit over met 
een oppervlakte van minimaal 15 m2 (voor een slijterijbedrijf) dan wel 
35 m2  (voor een horecabedrijf)? 

  ja      nee 

6. De lokaliteit heeft een hoogte van tenminste 2,40 meter vanaf de vloer 
gemeten? 

  ja      nee 



  

7. Is in de lokaliteit een functionerend mechanisch ventilatiesysteem 
aanwezig dat met de buitenlucht in verbinding staat? 

  ja      nee 

8. Zijn in de lokaliteit één of meerdere ventilatiekanalen of –openingen 
aanwezig die permanent geopend kunnen blijven? 

  ja      nee 

9. Is de inrichting aangesloten op de waterleiding?   ja      nee 

10. Is de inrichting aangesloten op het elektriciteitsnet?    ja      nee 

11. Is in de inrichting permanent een telefoon aanwezig die is aangesloten 
op het telefoonnet (géén mobiele telefoon)? 

  ja      nee 

12. Kan in de inrichting vaatwerk met stromend water worden gereinigd?   ja      nee 

13. Zijn in de inrichting de toiletgroepen voor mannen en vrouwen volledig 
gescheiden? 

  ja      nee 

14. Heeft elke toiletgelegenheid één of meer aparte toiletten?   ja      nee 

15. Heeft elke toiletgelegenheid een aparte ruimte voordat men het toilet 
betreedt (halletje)? 

  ja      nee 

16. Biedt elke toiletgelegenheid één of meerdere voorzieningen om de 
handen met stromend water te kunnen wassen? 

  ja      nee 

17. Zijn de toiletten/urinoirs voorzien van een waterspoeling die is 
aangesloten op de waterleiding? 

  ja      nee 

 

 

Verklaring en ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Naam:   

Datum:   

Plaats:   

Handtekening:   

 

 

   

 

 



  

Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting  
behorende bij Vergunning  Drank- en Horecawet – model A 
 
1.  Behorende bij de aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van  

   horecabedrijf 

   slijtersbedrijf 

 

2.  Voor de inrichting, gevestigd in het perceel 

 Naam: 

 Adres: 

 Postcode en plaatsnaam: 

  

3.  Ondergetekende, 

 Naam: 

 Voornamen: 

 Adres: 

 Postcode en woonplaats: 

 Telefoonnummer (overdag): 

 Geboortedatum: 

 Geboorteplaats: 

  

4.  Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit bedrijf 

 Met ingang van: 

 

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

Maandag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Dinsdag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Woensdag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Donderdag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Vrijdag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Zaterdag: van:  tot  uur. uren per dag: 

Zondag: van:  tot  uur. uren per dag: 

   Totaal  uren per week: 

 

 

 



  

6.  Ondergetekende is  

   in loondienst [kopie arbeidsovereenkomst bijvoegen]  

   niet in loondienst, omdat 

  

 

7.  Overige werkzaamheden  

 
  Ondergetekende verklaart niet werkzaam of in loondienst te zijn bij een andere   
      werkgever  

 
  Ondergetekende verklaart werkzaam of in loondienst te zijn bij een andere werkgever,    
      namelijk bij  

  

 Naam en adres bedrijf: 

  

 Aantal uren: 

 Functie: 

 

 

Verklaring en ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Naam:   

Datum:   

Plaats:   

Handtekening:   

 
 
 

 

   

 
 


