
AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING DRANK- EN HORECAWET 

voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 

artikel 35 Drank- en Horecawet 
(model C) 

 

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 tijdens een evenement alcoholhoudende drank wilt 

schenken buiten een bestaande horecagelegenheid, heeft u 

daar op grond van de Drank- en Horecawet een ontheffing voor 

nodig.  

Via dit formulier kunt u deze ontheffing aanvragen.  

 

Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken 

overleggen: 

Voor elke leidinggevende: kopie geldige legitimatie  

 

1. Aanvrager 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Telefoonnummer 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

 

De vergunning wordt aangevraagd namens 

de volgende organisatie: 

Naam: 

Vestigingsadres: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

2. Locatie 

Omschrijving van de locatie waar u zwak-

alcoholhoudende drank wilt verstrekken 

 

 

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

 

3. Gelegenheid 

Omschrijving van de gelegenheid waarvan u 

zwak-alcoholhoudende drank wilt 

verstrekken 

 

 

De ontheffing kan alleen worden 

aangevraagd voor een bijzondere 

gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een 

aaneengesloten periode van ten hoogste 

twaalf dagen  

 

 

 

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

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



4. Periode  

Geef aan voor welke dagen en welke 

tijdstippen de ontheffing wordt aangevraagd 

 

 Dag Datum Tijdstip 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

van  ............  uur tot  ......  uur =  ..............  uur 

  

5. Leidinggevenden 

Geef aan onder wiens onmiddellijke leiding 

de verstrekking van zwak-alcoholhoudende 

drank zal plaatsvinden  

 

De leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en 

mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.  

Verantwoordelijke 1: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Telefoonnummer 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

 

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

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

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

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

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

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

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

Verantwoordelijke 2: 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Telefoonnummer 

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

 

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

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

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

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

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

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

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



6. Terugkerend evenement 

Kruis aan indien van toepassing: 

 

� Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere 

gelegenheid van zeer tijdelijke aard. 

� De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank 

geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van 

dezelfde persoon of personen als hiervoor genoemd 

 

7. Verantwoorde alcoholverstrekking 

Geef aan welke maatregelen u tijdens het 

evenement neemt om schadelijk 

alcoholgebruik (overmatige consumptie) 

tegen te gaan. 

 

 

 

 

 

 

Het is verboden om alcoholhoudende drank 

te verstrekken aan een persoon van wie niet 

is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar 

heeft bereikt. 

Geef aan welke maatregelen u neemt om te 

voorkomen dat u alcohol verstrekt aan 

personen onder de 18 jaar. 

  

 

� Het alcoholbeleid wordt kenbaar gemaakt bij het personeel 

� Er is ruime keuze in alcoholvrije dranken 

� Er wordt gecontroleerd op doorschenken en dronkenschap 

� Anders, namelijk: 

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

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

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

 

 

 

 

� Minimum toegangsleeftijd van 18 jaar 

� Gebruik van polsbandjes 

� Anders, namelijk: 

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

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

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

 

8. Ruimte voor een toelichting 
 ..................................................................................................  

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

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

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

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

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

9. Verklaring en ondertekening  

Aldus, naar waarheid ingevuld,  

 

 

Naam    ............................................  handtekening:  

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

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

 

 


