
Alcoholwet
Model B – aanvraag vergunning

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het 
uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 
van de Alcoholwet.

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A

Naam :

Vestigingsplaats :

Rechtspersoon B

Naam :

Vestigingsplaats :

KvK-nummer of vestigingsnummer :

2. Bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer:

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

Bestuurslid 2

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer:

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

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

Straat en huisnummer:

Postcode : Plaats :

4. Betreft aanvraag

 Vestiging van een nieuw bedrijf,  Andere omstandigheid, namelijk:

Gemeente Heemstede Bezoekadres Postadres Digitaal
Raadhuisplein 1 Postbus 352 www.heemstede.nl

Tel. 14 023 2101 HA  Heemstede 2100 AJ  Heemstede gemeente@heemstede.nl

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=3&g=2021-11-29&z=2021-11-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=1&g=2021-11-29&z=2021-11-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=1&g=2021-11-29&z=2021-11-29
http://www.heemstede.nl/
mailto:gemeente@heemstede.nl


5. 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

6. Reglement sociale hygiëne
Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, van Alcoholwet, vastgesteld op

Datum : Plaats :

📎 Voeg een kopie van het bestuursreglement toe

7. Openingstijden
De inrichting voor het publiek is geopend op

 maandag van tot uur 

 dinsdag van tot uur

 woensdag van tot uur

 donderdag van tot uur

 vrijdag van tot uur

 zaterdag van tot uur

 zondag van tot uur

Gedurende deze dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden

8. 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. 
Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevende. Voor het 
aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B
Deze bijlage vindt u op de website van Heemstede.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=29&g=2021-11-29&z=2021-11-29
https://www.heemstede.nl/vergunningen/alcoholwetvergunning


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
 Kopie verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 Kopie bestuursreglement
 Kopie recent uittreksel KvK
 Verklaring leidinggevende

mailto:gemeente@heemstede.nl
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