
AANVRAAGFORMULIER ALCOHOLWETVERGUNNING 
(model A) 
 
Deze aanvraag zenden aan: 
Burgemeester van Amersfoort 
t.a.v. Vergunningenloket 
Postbus 4000 
3800 EA  Amersfoort 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het Vergunningenloket via 
telefoonnummer  
14 033 
 
Voor de behandeling van deze aanvraag 
zijn leges verschuldigd. 

 
Wanneer u in een horecabedrijf alcohol schenkt of wanneer u 
een slijtersbedrijf uitoefent, heeft u daar op grond van de 
Alcoholwet een alcoholwetvergunning voor nodig. 
Via dit formulier kunt u deze vergunning aanvragen. 
 
 
Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken 
overleggen: 
1. Plattegrond/tekening op schaal van de inrichting (met 

aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, 
toiletten, etc. en de oppervlakte in m2) 

En voor elke leidinggevende: 
2. Verklaring leidinggevende (bijlage bij dit formulier) 
3. Kopie geldige legitimatie 
4. Kopie van de arbeidsovereenkomst 
5. Diploma Sociale Hygiëne (indien van toepassing origineel 

tonen en kopie bijvoegen) 
 

1. Gegevens bedrijf 

Soort bedrijf 

 

 

Adres van de inrichting waarvoor de 
vergunning moet gelden: 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode en plaatsnaam  

 

 

De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van: 
 het horecabedrijf 
 het slijtersbedrijf 

 

 
 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

2. Reden aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op:  

 

 

 De vestiging van een nieuw bedrijf 
 De overname van een bestaand bedrijf 
 Een wijziging van de ondernemingsvorm 
 Andere omstandigheden, namelijk  

  ............................................................................................  
 

3. Onderneming  

Ondernemingsvorm 

 

 

 

 

KvK-nummer of vestigingsnummer 

Bij rechtspersoon: Handelsnaam 

 

 

 Natuurlijke persoon/personen 
(bijvoorbeeld eenmanszaak of vennootschap onder firma) 

 Rechtspersoon/rechtspersonen 
(bijvoorbeeld BV of NV) 

 
 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

  



4. Gegevens natuurlijke persoon / 
personen 

 

Ondernemer 1: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 

 

 ..........................................................................................m / v  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 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. 

Ondernemer 2: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 

 

 ..........................................................................................m / v  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 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. 

Als u meer dan twee personen wilt opvoeren, voeg dan een lijst toe volgens bovenstaand voorbeeld 

5. Gegevens rechtspersoon / 
rechtspersonen 

Rechtspersoon A: 

Naam 

Vestigingsplaats  

 

Rechtspersoon B 

Naam 

Vestigingsplaats 

 
 
 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 

 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

Als u meer dan twee rechtspersonen wilt opvoeren, voeg dan een lijst toe volgens bovenstaand voorbeeld 



6. Namen van de bestuursleden van de 
rechtspersoon/rechtspersonen 

 

Bestuurslid 1: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 

 

 ..........................................................................................m / v  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 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: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 

 

 ..........................................................................................m / v  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 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. 

7. Inrichting 

Geef een omschrijving van de tot de 
inrichting behorende lokaliteiten en/of 
terrassen waarvoor de vergunning moet 
gelden. 
 

 

 

 

Kruis aan indien van toepassing: 

 

Wordt er een beroep gedaan op artikel 46 
van de Alcoholwet (overgangsrecht)?  

 

Naam lokaliteit(en) en situering Oppervlakte (in m²) 

 .........................................................   ....................................  

 .........................................................   ....................................  

 .........................................................   ....................................  

 .........................................................   ....................................  

 .........................................................   ....................................  

 

  De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het 
Bouwbesluit  

 
  ja  
  nee  



 
Zo ja, geef aan op welke gronden het 
beroep is gebaseerd en ten aanzien van 
welke lokaliteiten 
 

 
 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 .....................................................................................................  

 

8. Publiek 

Is de inrichting geopend voor publiek? 

 

  ja  
  nee  
 

9. Verklaring en ondertekening 

Aldus, naar waarheid ingevuld, 

 

Naam    ............................................  Handtekening:  

Datum  ............................................    

Plaats    ............................................  

 

  



VERKLARING LEIDINGGEVENDE 
(Model A) 

Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter 
verkrijging van een vergunning voor de 
uitoefening van: 
 

 

 

  het horecabedrijf 
  het slijtersbedrijf 
 

1. Gegevens bedrijf 

Naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

 

 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

2. Persoonlijke gegevens 

Naam  

Voornamen (voluit)  

Adres 

Postcode en woonplaats  

Geboorteplaats 

Geboortedatum 

 

 

 .......................................................................................... m / v  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

3. Verklaring 

Bovengenoemde persoon: 
- verklaart leiding te geven aan de 

uitoefening van het bedrijf met ingang 
van: 

 
- beschikt over een verklaring sociale 

hygiëne 
 

- is in loondienst 
 

- is het volgend aantal uren werkzaam in 
de inrichting: 

 

 

 
 
 
 .........................................................................  
 
  ja  
  nee  
 
  ja 
  nee  
 

 .........................................................................  

4. Ondertekening 

Aldus, naar waarheid ingevuld, 
 
 
 

 

Naam    ............................................  Handtekening:  

Datum  ............................................    

Plaats   ............................................  

 

 

Voeg als bijlage toe: 

- Kopie geldige legitimatie (voor- en achterkant) 
- Kopie arbeidsovereenkomst 
- Kopie Diploma Sociale Hygiëne 

 


