
 

 

 

 

Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank Model C 

De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

1.  Persoonlijke gegevens van de aanvrager  

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

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

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

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

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

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

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

__     __________________________ ____________________________________________________ 

2.   Omschrijving van de locatie waar, en de gelegenheid waarbij, de aanvrager voornemens is zwak-

alcoholhoudende drank te verstrekken:  

          Locatie:        ...……………………………………………………………… 

 Gelegenheid:  ……………………………………………………………………  

  Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor 
een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

3.  Voor welke data, dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?  
 

   
1. …………………..  ………. dag van .. .. uur tot .. .. uur.  
 
2. …………………..  ………. dag van .. .. uur tot .. .. uur.  
 
3. …………………..  ………. dag van .. .. uur tot .. .. uur.  
 
4. …………………..  ………. dag van .. .. uur tot .. .. uur.  
 
5. …………………..  ………. dag van .. .. uur tot .. .. uur.  
 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

4.  Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-
alcoholhoudende drank zal plaatsvinden:  

 
Verantwoordelijke 1  
 

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

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

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

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

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

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

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

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.  

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.  



 

 

 

 

 
Verantwoordelijke 2  

 

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

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

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

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

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

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

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

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.  

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.  
 
 

Verantwoordelijke 3  
 

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

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

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

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

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

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

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

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.  

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.  

__     __________________________ ____________________________________________________ 

5.  Terugkerend evenement  
Indien het evenement periodiek terugkeert kunt u een ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen. U hoeft 
dan niet elk jaar een nieuwe ontheffing aan te vragen en betaalt dus ook maar eenmalige leges. U moet dan 
wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden. 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 hierboven genoemd. 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

6. Aldus naar waarheid ingevuld, 

 Plaats:  …………………………………………………………………… 

   

 Datum: …………………………………………………………………… 

Naam:  …………..…………………………………………………………… 

  

 Handtekening:  

 …………..…………………………………………………………… 

__     __________________________ ____________________________________________________ 

 Bijlagen 

 kopie legitimatiebewijs  

 kopie Sociale Hygiëne  


