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ALCOHOLWET         Model A 

 

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te 

oefenen (art. 3 van de Alcoholwet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, 

met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de 

Alcoholwet. 

 

Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van : 

 het horecabedrijf     het slijtersbedrijf  

 

1. Ondernemingsvorm: 

 natuurlijk(e) persoon/personen   rechtspersoon/personen 

  (u kunt vraag 4 en 5 overslaan)    (u kunt vraag 3 overslaan)  

 

Dossiernummer handelsregister of verenigingsregister van de Kamer van Koophandel: 

 

 

Contactpersoon:    ………………………………………………………………………………. 

E-mail adres:     ………………………………………………………………………………. 

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

 

2. Natuurlijke personen 

Ondernemer 1: 

a) Naam en voornamen:  …………..…………………………………………………………………. 

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

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

d) Telefoonnummer:    …………..…………………………………………………………………. 

e) Geboortedatum:    …………..…………………………………………………………………. 

f) Geboorteplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

□. Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□. Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een 
schriftelijke verklaring. 
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Ondernemer 2: 

a) Naam en voornamen:  …………..…………………………………………………………………. 

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

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

d) Telefoonnummer:    …………..…………………………………………………………………. 

e) Geboortedatum:    …………..…………………………………………………………………. 

f) Geboorteplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

□. Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□. Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een 
schriftelijke verklaring. 

 

Ondernemer 3: 

a) Naam en voornamen:  …………..…………………………………………………………………. 

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

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

d) Telefoonnummer:    …………..…………………………………………………………………. 

e) Geboortedatum:    …………..…………………………………………………………………. 

f) Geboorteplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

□. Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□. Ondernemer 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een 
schriftelijke verklaring. 

 

3. Rechtspersoon 

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

b) Vestigingsplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

 

4. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon 

Bestuurslid 1: 

a) Naam en voornamen:  …………..…………………………………………………………………. 

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

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

d) Telefoonnummer:    …………..…………………………………………………………………. 

e) Geboortedatum:    …………..…………………………………………………………………. 

f) Geboorteplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

□. Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□. Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een 
schriftelijke verklaring. 

 

 

 

Bestuurslid 2: 
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a) Naam en voornamen:  …………..…………………………………………………………………. 

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

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

d) Telefoonnummer:    …………..…………………………………………………………………. 

e) Geboortedatum:    …………..…………………………………………………………………. 

f) Geboorteplaats:   …………..…………………………………………………………………. 

□. Bestuurslid  2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□. Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een 
schriftelijke verklaring. 

 

 

 

5. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 

a) Straatnaam en huisnummer:  ………………………………………………………………….……. 

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

6. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen 

en slijtlokaliteiten, waarvoor de vergunning moet gelden: 

Situering in de inrichting en eventuele benaming:   oppervlakte in m2: 

a) ………………………………………………………………….…             ……………………. 

b) ………………………………………………………………….…             ……………………. 

c) ………………………………………………………………….…            ……………………. 

d) ………………………………………………………………….…             ……………………. 

 De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholbesluit.  

 

7. De aanvraag heeft betrekking op: 

 vestiging van een nieuw bedrijf 

 overname van een bestaand bedrijf 

 wijziging van ondernemingsvorm 

 andere omstandigheden, namelijk:………………………………………………………………………… 

 

8. Is de inrichting voor het publiek geopend?  

 ja     

 nee 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

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

(plaatsnaam)    (datum)         (handtekening) 
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Lever de volgende bijlagen aan:  

• Bijlage bij Aanvraagformulier Alcoholwet model A (in te vullen voor elke 

leidinggevende) 

• Kopie Verklaring Sociale Hygiëne van elke leidinggevende 

• Kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende 

• Kopie paspoort of ID-kaart van alle personen op het aanvraagformulier 

• Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 2 maanden 

• Plattegrond/tekening op schaal van het bovenaanzicht van het horecabedrijf 

• Vragenformulier BIBOB bij horeca met bijlagen. Dit vraagt u op bij de contactpersoon 

BIBOB van de gemeente via telefoonnummer 14 040 of stuur een e-mail naar 

bibob@veldhoven.nl. Vermeld bij het terugsturen op de envelop: BIBOB 

COÖRDINATOR – VERTROUWELIJK: NIET OPENEN 

 


