Zaaknummer: ................................................................................................................
Horecabedrijf: ...............................................................................................................
Adres:

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

Telefoonnummer/GSM: ..................................................................................................
In te vullen door gemeente

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA



(gemeente Middelburg)

drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)
DRANK- en HORECAWET
MODEL A
De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet 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 Drank- en Horecawet bevat de volgende elementen



exploitatievergunning:
aanvraag voor het exploiteren van een horecabedrijf op grond van artikel
2.3.1.2, lid 1 van de APV ter bescherming van het woon- en leefklimaat en/of
de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf.



terrasvergunning:
aanvraag voor het in gebruik nemen van de openbare weg op grond van artikel
2.3.1.2, lid 7, van de APV voor het plaatsen en exploiteren van een terras.

Aankruisen wat van toepassing is.

1.

De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van

□
□
2.

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

Ondernemingsvorm

□
□

Natuurlijk(e) persoon / personen
Rechtspersoon / rechtspersonen

Kvk-nummer of vestigingsnummer:
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:
3.

Natuurlijk(e) persoon / personen
Ondernemer 1:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer/GSM:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:

□
□

Ondernemer I beschikt over een verklaring sociale hygiëne.
Ondernemer I 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:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer/GSM:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:

□
□

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.
4.

Rechtspersoon / rechtspersonen
Rechtspersoon A:
a. Naam:
b. Vestigingsplaats:
Rechtspersoon B:
a. Naam:
b. Vestigingsplaats:

5.

Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen
Bestuurslid 1:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer/GSM:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:

□
□

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:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer/GSM:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:

□
□

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.
6.

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
a. Straatnaam en huisnummer:
b. Postcode en plaatsnaam:

7.

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten
waarvoor de vergunning moet gelden
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2
a.
b.
c.
d.

□

een situatietekening met maatvoering van het terras is als bijlage bij de aanvraag verstrekt evenals foto’s van het terrasmeubilair (indien van toepassing). Zie ook ons Terrassenbeleid om onze website www.middelburg.nl

Benodigd oppervlak in m

2

: __________________________________________

Welke maanden wilt u het terras plaatsen: _____________________________________

□

De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet.
Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet? (bij verlof n.v.t.)
Ja
Nee

□
□

Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke lokaliteiten:

8.

De aanvraag heeft betrekking op:

□
□
□
□
9.

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

Is de inrichting voor het publiek geopend?

□
□

Ja
Nee

10. De inrichting is voor het publiek geopend op:

□
□
□
□
□
□
□

Maandag van
Dinsdag van
Woensdag van
Donderdag van
Vrijdag van
Zaterdag van
Zondag van

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

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

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

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

uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.

Aldus naar waarheid ingevuld op:
Datum: ...............................................
Woonplaats: ........................................

Land: ...........................................

Handtekening: ..........................................................................................................

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, 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 Drank- en Horecawet, 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.

Bijlage behorende bij Model A Drank- en Horecawet
Verklaring van een leidinggevende 1 werkzaam in de inrichting
1.

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

□
□
2.

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:
a. Naam:
b. Straatnaam en huisnummer:
c. Postcode en plaatsnaam:

3.

Persoonlijke gegevens
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

□

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:
beschikt over een verklaring sociale hygiëne (niet van toepassing bij alcoholvrij)

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van:
Is in loondienst

□
□

Ja
Nee

Is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting.

Aldus naar waarheid ingevuld op:
Datum: ...............................................
Woonplaats: ........................................

Land: ...........................................

Handtekening: .........................................................................................................

Bijlage behorende bij Model A Drank- en Horecawet
Verklaring van een leidinggevende 2 werkzaam in de inrichting
4.

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

□
□
5.

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:
d. Naam:
e. Straatnaam en huisnummer:
f. Postcode en plaatsnaam:

6.

Persoonlijke gegevens
h. Naam en voornamen:
i. Straatnaam en huisnummer:
j. Postcode en plaatsnaam:
k. Telefoonnummer:
l. Geboortedatum:
m. Geboorteplaats:
n. Burgerservicenummer:

□

beschikt over een verklaring sociale hygiëne (niet van toepassing bij alcoholvrij)

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van:
Is in loondienst

□
□

Ja
Nee

Is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting.

Aldus naar waarheid ingevuld op:
Datum: ...............................................
Woonplaats: ........................................

Land: ...........................................

Handtekening: .........................................................................................................

Toelichting
Aanvraag drank- en horecavergunning (eisen leidinggevende)
Artikel 8 van de Drank- en Horecawet (DHW):
1. Leidinggevenden van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf voldoen aan de volgende eisen:
a. Zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt;
b. Zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. Zij staan niet onder curatele en zijn evenmin uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden naast de in het eerste lid gestelde eisen andere
eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden gesteld en kan de in dat lid,
onder b, gestelde eis nader worden omschreven.
3. Leidinggevenden beschikken tevens over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.
4. De in het derde lid gestelde eis geldt niet voor leidinggevenden voor wier rekening en risico
het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, indien die leidinggevenden geen
bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder dit
in een schriftelijke verklaring bevestigt.
Verplichte aanwezigheid leidinggevende
Het is verboden een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit voor het publiek geopend te houden indien
in de inrichting niet aanwezig is:
a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel
29, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of
b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.
Het is verboden een verlofbedrijf voor het publiek geopend te houden, indien in het verlofbedrijf
geen leidinggevende aanwezig is die vermeld staat op het verlof met betrekking tot dat verlofbedrijf
(artikel 2.3.1.12 APV).
Inrichtingseisen
Voor wat betreft de inrichtingseisen verwijzen wij u naar www.overheid.nl waar u kunt zoeken onder
“Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet”. Alleen voor de verlofbedrijven kan de burgemeester
ontheffing verlenen van de inrichtingseisen.

