
Alcoholwet
Model A – aanvraag vergunning

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het 
uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met 
uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.

1. Betreft vergunning voor uitoefening van
Een horecabedrijf  Een slijtersbedrijf 

2. Ondernemingsvorm
Natuurlijke persoon/personen  Rechtspersoon/rechtspersonen 

KvK-nummer of vestigingsnummer :

Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

3. Gegevens natuurlijke persoon/personen
Ondernemer 1

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer :

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

 Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne of
 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

📎 Voeg de schriftelijke verklaring(en) toe

Ondernemer 2

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer :

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

 Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne of
 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

📎 Voeg de schriftelijke verklaring(en) toe
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4. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A

Naam :

Vestigingsplaats :

Rechtspersoon B

Naam :

Vestigingsplaats :

5. Bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer :

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne of
 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

📎 Voeg de schriftelijke verklaring(en) toe

Bestuurslid 2

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer :

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

 Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne of
 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

📎 Voeg de schriftelijke verklaring(en) toe

6. Adresgegevens
Het adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

Straat en huisnummer :

Postcode : Plaats :



7. Omschrijving inrichting
Omschrijf de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning
moet gelden. Geef de plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2.

a.

b.

c.

d.

 De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholwet

8. Aanvraag betreft

 De vestiging van een nieuw bedrijf

 De overname van een bestaand bedrijf

 Een wijziging van de ondernemingsvorm

 Andere omstandigheid, namelijk:

__________________________________________________________________________________________

9. Opening
De inrichting is voor het publiek geopend

 Ja

 Nee

10. Verklaring & Ondertekening
Ik verklaar dat bovenstaande punten naar waarheid zijn beantwoord

Plaats : Datum :

Handtekening aanvrager

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel 
waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een 
leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Alcoholwet, 
maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of 
wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de 
bijlage behorende bij Model A.
Deze bijlage vindt u op de website van Heemstede

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/privacyverklaring
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Wat moet u doen

 Vul het formulier in
 Print het formulier
 Onderteken het formulier
 Stuur het formulier naar (de postbus van) de gemeente

Gemeente Heemstede, AJZ
Postbus 352
2100 AJ  Heemstede

gemeente@heemstede.nl

Stuur de volgende bewijsstukken mee
 Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of
 Verklaring(en) onthouding bemoeienis
 Kopie geldig legitimatiebewijs
 Kopie recent uittreksel KvK
 Verklaring leidinggevenden
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