
 

 

 

 

Drank- en Horecavergunning aanvragen/wijzigen 

Model A  

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. 

Afspraak maken: 

Voor het indienen van deze nieuwe aanvraag moet u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met 

team Vergunning Toezicht en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 14078 of via apv@h-i-ambacht.nl. 

 

De aanvraag voor wijzigingen van uw Drank- en horecavergunning kunt u versturen naar: Gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-

mailadres APV@h-i-ambacht.nl. 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

1.  De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van:  

 het horecabedrijf  

 het slijtersbedrijf  

__     __________________________ ____________________________________________________ 

2.   Ondernemingsvorm:  Natuurlijk(e) persoon/personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan) 

  Rechtspersoon/rechtspersonen (u kunt vraag 3 overslaan)  

Kvk-nummer of vestigingsnummer: …………………………………(Kopie uittreksel KvK bijsluiten) 

Bij een rechtspersoon, de  

handelsnaam invullen: …………………………………………………………………… 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

3.  Natuurlijk(e) persoon/personen  

 Ondernemer 1 

a. Naam en voornamen:  …………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………………… 

c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………………… 

d. Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats:  …………………………………………………………………… 

g. Burgerservicenummer: …………………………………………………………………… 

  Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
       (kopie sociale hygiëne bijsluiten)  

 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.   
(verklaring bijsluiten, indien van toepassing) 



 

 

 

 

 Ondernemer 2 

a. Naam en voornamen:  …………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………………… 

c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………………… 

d. Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats:  …………………………………………………………………… 

g. Burgerservicenummer: …………………………………………………………………… 

  Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
(kopie sociale hygiëne bijsluiten)  

 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. 
(verklaring bijsluiten, indien van toepassing) 

 Ondernemer 3 

a. Naam en voornamen:  …………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………………… 

c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………………… 

d. Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats:  …………………………………………………………………… 

g. Burgerservicenummer: …………………………………………………………………… 

  Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
(kopie sociale hygiëne bijsluiten)  

 Ondernemer 3 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. 
(verklaring bijsluiten, indien van toepassing) 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

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. Naam en voornamen:  …………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………………… 

c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………………… 

d. Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats:  …………………………………………………………………… 

g. Burgerservicenummer: …………………………………………………………………… 

    Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  

(kopie sociale hygiëne bijsluiten)  

 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.  

(verklaring bijsluiten, indien van toepassing) 

Bestuurslid 2 

a. Naam en voornamen:  …………………………………………………………………… 

b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………………… 

c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………………… 

d. Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 

e. Geboortedatum:  …………………………………………………………………… 

f. Geboorteplaats:  …………………………………………………………………… 

g. Burgerservicenummer: …………………………………………………………………… 

  Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  

(kopie sociale hygiëne bijsluiten)  

 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.  

(verklaring bijsluiten, indien van toepassing) 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

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: (kopie indelingstekening op schaal met maten bijvoegen) 

 oppervlakte in m2 Plaats in de inrichting, eventuele benaming  

a…………………………………. …………………………………………………………………… 

b…………………………………. …………………………………………………………………… 

c…………………………………. …………………………………………………………………… 

d………………………………….  …………………………………………………………………… 

  De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.  

 (inspectie volgt) 

Wordt een beroep gedaan op artikel  
46 van de Drank- en Horecawet?1  Ja  

  Nee  

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

 …………………………………………………………………… 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

8.  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: …………………………………………………………………… 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

9.  Is de inrichting voor het publiek geopend?  

  Ja  

  Nee  

 Openingstijden 

 Maandag …………………………………………………………………… 

 Dinsdag …………………………………………………………………… 

 Woensdag …………………………………………………………………… 

 Donderdag …………………………………………………………………… 

 Vrijdag …………………………………………………………………… 

 Zaterdag …………………………………………………………………… 

 Zondag …………………………………………………………………… 

                                                        
1 Als voor uw inrichting voor 30 september 1967 een Drank- en horecavergunning is verleend, dan wordt geacht dat de 

hierop vermelde lokaliteiten voldoen aan de nu geldende afmetingeisen. 



 

 

 

 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

10. Aldus naar waarheid ingevuld, 

 Plaats:  …………………………………………………………………… 

   

 Datum: …………………………………………………………………… 

Naam:  …………..…………………………………………………………… 

  

 Handtekening:  

 …………..……………………………………………………………  

__     __________________________ ____________________________________________________ 

 Bijlagen 

 

De volgende bijlagen moet u meenemen naar het intakegesprek. Als de aanvraag niet compleet is 

wordt deze niet in behandeling genomen. 

 

 Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)  

 Inrichtingstekening, incl. terras (indien van toepassing) (schaal 1:200) 

 Gegevens capaciteit van de mechanische ventilatie 

  Ingevuld en ondertekend formulier Bijlage behorende bij model A per leidinggevende 

 Verklaring Sociale Hygiëne per leidinggevende (originelen moeten getoond worden)* 

* of een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat leidinggevende geen bemoeienis heeft met de exploitatie of bedrijfsvoering van het 

horecabedrijf of slijtersbedrijf 

  Identiteitskaart / paspoort per leidinggevende (originelen moeten getoond worden) 

 Uittreksel uit het GBA per leidinggevende 

 Kopie arbeidsovereenkomst per leidinggevende (niet zijnde ondernemer of bestuurder) 

  Aanvraagformulier Bibob 

 Bijlagenformulier Bibob 

 

Bibob 

Om georganiseerde criminaliteit te bestrijden vragen wij u om op grond van de Wet Bibob naast het 

aanvragen van dit formulier tevens een aanvraagformulier Bibob in te vullen en benodigde bijlagen te 

verzamelen. Op basis van een integriteitonderzoek beoordelen wij hiermee de kans dat een eventuele 

vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Het invullen van de Bibob-formulieren is een 

verplichting. Indien u meer informatie wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.P.L 

den Uijl-Waisfisz of mevrouw A.J. de Bakker-Nieuwpoort van de afdeling Publiekszaken, bereikbaar onder 

telefoonnummer 14078.  

 

Aanhangsel 

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

 


