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Aanvraagformulier drank- en horecavergunning 
model B 
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van 
het horecabedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op 
activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, 
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde  en naamloze 
vennootschap of besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.  
 
 
Dit formulier kunt u ingevuld en  
ondertekend sturen naar:      Gemeente Wijk bij Duurstede 

Postbus 83 
3960 BB te Wijk bij Duurstede 
t (0343)595595 
e info@wijkbijduurstede.nl 

 

Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd: 

 

1. U dient tenminste 2 leidinggevenden op te geven die in het bezit zijn van een 

verklaring sociale hygiëne. 

2. Iedere leidinggevende dient persoonlijk de “verklaring van de leidinggevende” 

(bijlage bij model A) volledig in te vullen en te ondertekenen. 

3. arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst (als er leidinggevenden in 

loondienst zijn); 

4. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. (originele 

dient getoond te worden) 

5. een document waaruit blijkt dat de leidinggevende beschikt of kennis en inzicht in 

sociale hygiëne van de bij te schrijven leidinggevende, 

6. een diploma certificaat sociale hygiëne van de bij te schrijven leidinggevende 

ondertekend door leidinggevende of; 

7. een verklaring vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de    Drank- 

en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995 of; 

8. een gewaarmerkte drank- en horecavergunning van voor 1996 waarop de 

leidinggevende als bedrijfsleider of beheerder staat vermeld; 

9. Een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de inschrijving van de 

onderneming bij de Kamer van Koophandel. 

10. Een situatietekening (schaal 1:100), waarop aangegeven de plattegrond(en) van de 

inrichting, de plaatsen van de toiletgelegenheden. 

11. De capaciteit van de mechanische ventilatie of een luchtbehandelingsinstallatie. 

12. kopie van het vastgestelde bestuursreglement. 

13. statuten (bij stichtingen en andere rechtspersonen) 

 

  

Overig 
Voor de goede orde melden we dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen als het 
aanvraag formulier volledig is ingevuld, alle benodigde bijlagen zijn toegevoegd. 
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Aanvraag ter verkrijgen van een vergunning het paracommerciële horecabedrijf uit te 
oefenen(art. 4 van de Drank- en Horecawet) 
 
Adres van het horecabedrijf   …………………………………………………………… 
Naam van het horecabedrijf         …………………………………………………………… 
Telefoonnummer     …………………………………………………………… 

 
1. De aanvraag heeft betrekking op: 

 
o vestigen nieuw bedrijf 
o wijzigen nieuwe leidinggevende 
o andere omstandigheden, namelijk:…………………………………………………… 

 
2. Rechtsperso(o)n(en): 

 
Rechtspersoon A 
a. Naam: 
b. Vestigingsplaats:  
 
Rechtspersoon B 
a. Naam: 
b. Vestigingsplaats:  

 
Rechtspersoon C 
c. Naam: 
d. Vestigingsplaats:  

 
 
3. Dossiernummer verenigingen- /stichtingenregister Kamer van Koophandel 

 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Namen van bestuursleden van de rechtsperso(o)n(en): 

 
Bestuurslid I 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
 
Bestuurslid II 
a. Naam voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
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Bestuurslid III 
a. Naam voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
 
 
 
 
5. Namen van leidinggevende, niet zijnde ondernemers of bestuurders 

 
Leidinggevende I 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
i. Leidinggevende I beschikt over een verklaring sociale hygiëne   ja/nee 

 
Leidinggevende II 
a. Naam voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
i. Leidinggevende II beschikt over een verklaring sociale hygiëne   ja/nee 

 
Leidinggevende III 
a. Naam voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
h. Burgerservicenummer: 
i. Leidinggevende III beschikt over een verklaring sociale hygiëne   ja/nee 
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6. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen en 

slijtlokalen waarvoor de vergunning moet gelden: 

 
a. Situering in de inrichting en eventuele benaming       oppervlakte in m2 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 

b. De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het  
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet  
(Zie voor het Besluit www.wetten.nl)        ja/nee 
 

c. Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?  ja/nee  
 
d. Zo ja , aangeven op welke grond/gronden het beroep stoelt en ten aanzien van welke 

van de hiervoor genoemde lokaliteit(en):    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
7. Bestuursreglement: 
 
Datum waarop het bestuur van de rechtspersoon het reglement omtrent sociale hygiëne als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Drank- en Horecawet heeft vastgesteld:……………. 
 
 
8. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen: 

 
 
Maandag : van       tot   uur en van   tot   uur 
Dinsdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Woensdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Donderdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Vrijdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Zaterdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Zondag  : van    ___________ tot   _______ uur en van  ________ tot _________uur 
 

http://www.wetten.nl/
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Hieronder aangeven gedurende welke dagen en welke tijdstippen er in de inrichting 

bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. 
 
Maandag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Dinsdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Woensdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Donderdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Vrijdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Zaterdag  : van    tot   uur en van   tot   uur 
Zondag  : van    tot   uur en van   tot   uur 

 
 
9. Ondertekening: 

Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
a. Naam:  
b. Datum: 
c. Plaats: 
d. Handtekening:  
 
 
 
 
Denk eraan om de gevraagde bijlagen mee te sturen! 
  
 


