MODEL C

Aanvraagformulier ontheffing Alcoholwet
Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet
1.

Aanvrager:

□

Rechtspersoon (u kunt a t/m g overslaan)

□

Natuurlijk persoon (u kunt h t/m o overslaan)

a.

Naam en voornamen

b.

Straatnaam en huisnr.:

c.

Postcode en plaatsnaam:

d.

Geboortedatum:

e.

Geboorteplaats:

f.

Telefoonnummer:

g.

E-mailadres:

h.

Naam bedrijf/vereniging/stichting/instelling:

i.

Nummer Kamer van Koophandel:

j.

Naam contactpersoon:

k.

In functie van:

l.

Straatnaam en huisnr.:

m.

Postcode en plaatsnaam

n.

Telefoonnummer:

o.

E-mailadres:

2.

Omschrijving van de plaats/locatie waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent
zwak-alcoholische dranken te gaan verstrekken:

Plaats:
Gelegenheid:

3.

Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt
(aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen):

Datum:
Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

4.

De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van:
Leidinggevende

a.

Naam en voornamen:

b.

Straatnaam en huisnr.:

c.

Postcode en
plaatsnaam:

d.

Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

I.

II.

III.
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5. Welke maatregelen treft u om het schenken van zwak-alcoholische dranken aan personen
jonger dan 18 jaar tegen te gaan?

□
□
□

Wij werken met polsbandjes en/of stempels. Wij verstrekken deze aan personen jonger dan 18
jaar.
Wij werken met polsbandjes en/of stempels. Wij verstrekken deze aan personen vanaf 18 jaar.
Wij treffen andere maatregelen, namelijk:

Aldus naar waarheid ingevuld:

Plaatsnaam

datum

handtekening
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Toelichting op het aanvraagformulier Model C
Algemeen
Wanneer de plaats van de verstrekking bijvoorbeeld hoofdzakelijk zal worden bezocht door jeugdige
personen, of wanneer leidinggevenden en verkopers te jong zijn of om hun levensgedrag niet gunstig
bekend staan, zal geen ontheffing worden verleend.
Een aanvraag om ontheffing kan voorts worden afgewezen wanneer de verkoopplaats te
overzichtelijkheid is.
Ook zal geen ontheffing worden verleend als er feitelijk sprake is van bedrijfsvestiging, ook niet als de
inrichting slechts op bepaalde tijden, of onder bepaalde omstandigheden, bij voorbeeld bij een
bepaalde weersgesteldheid, is geopend. Een exploitant van een ijsbaankantine of een strandtent,
waarin alcoholhoudende drank wordt verkocht, ook al is dit beperkt tot bepaalde seizoenperioden,
moet beschikken over een alcoholwetvergunning.
Ook zullen bij de behandeling van de aanvraag openbare orde-, veiligheids- en aspecten van
levensgedrag worden afgewogen. Er moet worden gegarandeerd dat het tappen van zwakalcoholhoudende drank slechts op verantwoorde wijze plaatsvindt. De Alcoholwet verbiedt dan ook
het verstrekken van alcoholhoudende drank wanneer redelijkerwijs moet worden vermoed, dat dit tot
verstoring van het een of ander zal leiden.

Vraag

Toelichting

Vraag 1

Iedereen kan een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet aanvragen. Op
deze plaats moeten de persoonlijke gegevens van de aanvrager worden vermeld.

Vraag 2

Bij deze vraag moet u aangeven op welke plaats (plaats, locatie/adres) en ter
gelegenheid waarvan u zwak- alcoholische dranken wilt gaan verstrekken
(bijvoorbeeld bij een straat- of sportfeest, feestweek, (pop)festival, kermis, braderie,
manifestatie). Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat alléén ontheffing kan worden verleend
voor de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank. Het verstrekken van sterke
drank is dus altijd verboden.

Vraag 3

Hier moet u aangeven op welke dag(en) en welke tijdstippen de zwak-alcoholische
dranken zullen worden verstrekt. Het kan maximaal een aaneengesloten periode van
12 dagen betreffen.

Vraag 4

Bij deze vraag moet u de personen vermelden onder wiens onmiddellijke leiding van
de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank plaatsvindt. Deze personen moeten
aan de volgende eisen voldoen:
1. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
2. zij moeten minimaal 21 jaar zijn.
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Vraag 5

Bij deze vraag geeft u aan welke maatregelen u neemt, om het gebruik van zwakalcoholische dranken onder personen jonger dan 18 jaar, tegen te gaan.

In te leveren bescheiden:
1.

2.

Paspoort of ander bewijsstuk (identiteitsbewijs, verblijfsvergunning) waaruit het
rechtmatig verblijft in Nederland blijkt van alle personen onder wiens onmiddellijke
leiding de verstrekking zal plaatsvinden;
Bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting waarop onder meer de tappunten
staan aangegeven (schaal 1:100 met duidelijke vermelding van maten).

Aanverwante vergunningen
Let er op dat u voor het organiseren van een evenement (een braderie, straatfeest, jaarmarkt e.d.) ook
nog een evenementenvergunning moet aanvragen.
Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden
geverifieerd op hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt
daar mee in.
•

De aanvrager is er voorts mee bekend dat onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden
kunnen leiden tot een weigering of intrekking van de gevraagde dan wel verleende ontheffing.

•

Een ontheffing wordt uitsluitend verleend aan de aanvrager en is niet overdraagbaar.

•

Het is verboden om zonder rechtsgeldige ontheffing alcoholhoudende dranken te verstrekken
voor gebruik ter plaatse.

•

Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet
bij de aanvraag worden overgelegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

•

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.
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