
                        

 

 

 

Aanvraagformulier   
Vergunning drank- en horecawet  –  model B 
 
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de 

Drank- en Horecawet) bestemd voor 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, Regels voor paracommerciële inrichtingen 

 Bestuursreglement (de huisregels) [kopie bijvoegen] 

 Ten minste twee leidinggevenden moeten het diploma Sociale Hygiëne hebben  

 Gedurende tijden dat alcohol wordt geschonken, dient een leidinggevende met Sociale Hygiëne   

aanwezig te zijn of een barvrijwilliger die door het bestuur is geïnstrueerd (barinstructie) over 

verantwoord alcoholgebruik [kopie bijvoegen] 

 Tijden waarop alcohol geschonken wordt, deze moeten ook zichtbaar zijn in de lokaliteit 

 Geldig legitimatiebewijs leidinggevende(n) [kopie bijvoegen] 

 Recent uittreksel verenigingen- of stichtingenregister Kamer van Koophandel [kopie bijvoegen] 

 Plattegrondtekening van de inrichting 

 

 

Indienen bij 

Gemeente Zoeterwoude 

College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 34 

2380 AA  Zoeterwoude 

 
 
 

1.  Rechtspersoon  

Rechtsvorm:    

Naam:    

Vestigingsplaats:    

 
 
 
 

   



  

2.  Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden 

Dossiernummer KvK:    

Adres:    

Postcode en plaatsnaam:    

Telefoonnummer:    

E-mailadres:    

 

3.  Bestuursleden van de rechtspersoon/personen 

Bestuurslid 1 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum/plaats:   

    

Bestuurslid 2 

Naam:    

Voornamen (voluit):    

Adres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:    

Geboortedatum/plaats:   

    

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

een separate bijlage. 

 

 

 

4.  Natuurlijk leidinggevenden 

Leidinggevende 1     

Naam:    

Voornamen:    

Adres:    

Postcode en woonplaats:    

Telefoonnummer:    

Geboortedatum/plaats:   

    



  

Leidinggevende 2    

Naam:    

Voornamen:    

Adres:    

Postcode en woonplaats:    

Telefoonnummer:    

Geboortedatum/plaats:   

    

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

een separate bijlage. 

 

 

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

Verklaring Svh Onderwijscentrum 

 Ten aanzien van 1:    

                               2:    

                               3:    

                               4:    

    

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

   ja      nee 

 Zo ja, ten aanzien van 1:  

                                         2:  

                                         3:  

                                         4:  

  

  

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

Situering in de inrichting en eventuele benaming:  

 Naam van lokaliteit en eventuele situering Oppervlakte in m2 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

 

 



  

Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet (overgangsrecht)  

   ja      nee 

 
Zo ja, aangeven op welke grond/gronden het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de 
hiervoor genoemde lokaliteit(en) 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

7.  De aanvraag heeft betrekking op: 

   vestiging nieuw bedrijf 

   andere omstandigheden, namelijk 

 

8.  Bijlagen (aantal bijlagen per soort vermelden) 

Aantal Soort 

 Bestuursreglement 

 Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne 

 Barinstructie 

 Overige bijlagen, te weten 

  

  

9.  Verklaring en ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Naam:   

Datum:   

Plaats:   

Handtekening:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Checklist  
Vergunning Drank- en Horecawet – model B 
 
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 

  
 

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 35 m2?   ja      nee 

4. Heeft de grootste lokaliteit een oppervlakte groter dan 35 m2?   ja      nee 

5. Blijft er na aftrek van de gescheiden ruimten een lokaliteit over met 
een oppervlakte van minimaal 35 m2? 

  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:   

 

 

   

 


