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Ontheffing Verordening Paracommercie 
Aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 4 van de Drank- 
en Horecawet jo. artikel 5 van de Verordening Paracommercie 
 
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 

 
1. Gegevens rechtspersoon: 
 

1. Naam vereniging/stichting: 
2. Kamer van Koophandel nr: 
3. Straatnaam en nummer:  
4. Postcode en plaatsnaam:  
5. Telefoonnummer:  
6. E-mail adres: 

 
2. Gegevens contactpersoon (correspondentie adres): 
 

1. Naam: 
2. Straatnaam en huisnummer:  
3. Postcode en plaatsnaam:  
4. Telefoonnummer:  
5. E-mail adres: 

 
3. Soort ontheffing : 
 

o Bijeenkomsten van persoonlijke aard (max. 6 per jaar) 
o Schenktijden 
o Schenken sterk alcoholhoudende dranken 

 
4. Omschrijving van de plaats en gelegenheid: 
 

1. Adres van de gelegenheid: 
2. Postcode/Plaats van de gelegenheid:  
3. Verwachte aantal bezoekers :  
4. Leeftijd (Gemiddeld) van de bezoekers : 
5. Omschrijving activiteit:  
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5. Periode: 
 
Wilt u hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing 
aangevraagd wordt?  
 
Datum    aanvang   einde 
(dd-mm-jj) 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
 
                                   van   uur  tot  uur 
   
 
 
6.Verantwoordelijk leidinggevende of barvrijwilliger ter plaatse: 
 
Leidinggevende of barvrijwilliger I 

1. Naam en voornamen:  
2. Straatnaam en huisnummer:  
3. Postcode en plaatsnaam:  
4. Telefoonnummer:  
5. E-mail adres: 
6. Geboortedatum:  
7. Geboorteplaats: 
8. Burgerservicenummer: 
9. Leidinggevende I beschikt over een verklaring sociale hygiëne      ja/nee 
10. Barvrijwilliger I heeft een voorlichtingsinstructie gevolgd       ja/nee 

 
Leidinggevende of barvrijwilliger II 

1. Naam voornamen:  
2. Straatnaam en huisnummer:  
3. Postcode en plaatsnaam:  
4. Telefoonnummer:  
5. E-mail adres: 
6. Geboortedatum:  
7. Geboorteplaats: 
8. Burgerservicenummer: 
9. Leidinggevende II beschikt over een verklaring sociale hygiëne     ja/nee 
10. Barvrijwilliger II heeft een voorlichtingsinstructie gevolgd        ja/nee 
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Leidinggevende of barvrijwilliger III 
1. Naam voornamen:  
2. Straatnaam en huisnummer:  
3. Postcode en plaatsnaam:  
4. Telefoonnummer:  
5. E-mail adres: 
6. Geboortedatum:  
7. Geboorteplaats: 
8. Burgerservicenummer: 
9. Leidinggevende III beschikt over een verklaring sociale hygiëne     ja/nee 
10. Barvrijwilliger III heeft een voorlichtingsinstructie gevolgd         ja/nee 

 
 
7.Ondertekening: 
Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
Naam:  
Datum: 
Plaats: 
Handtekening:  
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Toelichting 

 
Rechtspersoon 
De gegevens van de vereniging/stichting, die op het formulier worden gevraagd, dienen volledig 
te worden ingevuld. 
 
Contactgegevens 
De personalia van de contactpersoon, die op het formulier worden gevraagd, dienen volledig te 
worden ingevuld.  
 
Soort ontheffing  
Bijeenkomsten van persoonlijke aard (max. 6 per jaar) 
Er zijn maximaal 6 bijeenkomsten  van persoonlijke aard mogelijk. Onder bijeenkomsten  van 
persoonlijke aard worden verstaan bruiloften, bedrijfsfeesten en partijen. 
 
Schenktijden 
Schenktijden kunnen tot uiterlijk de sluitingstijden in de APV worden verlengd. Dit betekent op 
zondag tot en met donderdag nacht tot 1:00 uur en op vrijdag en zaterdag nacht tot maximaal 
1:30 uur. 
 
Schenken sterk alcoholische dranken 
Een ontheffing voor het schenken van sterk alcoholhoudende dranken kan alleen worden 
afgegeven indien er ook een bijeenkomst van persoonlijke aard is aangevraagd. Of in 
uitzonderlijke gevallen voor de toegestane activiteiten indien de vereniging of stichting geen 
leden heeft onder de 18 jaar. 
 
Bijzondere gelegenheid en periode  
De gegevens van de bijzondere activiteit/gelegenheid, die op het formulier worden gevraagd, 
dienen volledig te worden ingevuld. 
 
Punt 6 Verantwoordelijk leidinggevende of barvrijwilliger ter plaatse  
Hier moeten de namen van de leidinggevenden of barvrijwilligers worden ingevuld die tijdens de 
bijeenkomst van persoonlijke aard of de activiteit van de vereniging/stichting aanwezig is in de 
horeca-inrichting. 
 
In geval van een bijeenkomst van persoonlijke aard mag dit uitsluitend een leidinggevende zijn 
zoals genoemd in de drank- en horecavergunning. 
 
Ondertekening 
De aanvrager dient het volledig ingevulde aanvraagformulier te ondertekenen.  
 
Afhandelingtermijn aanvraag 
Een aanvraag dient tijdig te geschieden. De behandelingstermijn bedraagt acht weken met de 
mogelijkheid tot verlenging met acht weken. 
 
Leges 
Voor het in behandeling nemen van de ontheffing worden leges in rekening gebracht. 
 
Voor informatie over de wijziging, kunt u contact opnemen de afdeling Dienstverlening van de 
gemeente Wijk bij Duurstede via telefoon nummer (0343) 595595. 


