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Aanvraagformulier ter verkrijging van een ontheffing  
als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet  
 
Formulier zenden aan:  
Gemeente Heumen  
Postbus 200  
6580 AZ  MALDEN 

 
1. Gegevens aanvrager  

Aanvrager   

Contact persoon  

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

 

 2. Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-
alcoholhoudende dranken te gaan verstrekken  

Locatie  

Gelegenheid   

 

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt 
(aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen)  

Datum  Van (tijd invullen)  Tot (tijd invullen)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 

Leidinggevende I  

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   
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Geboortedatum   

Geboorteplaats   

      Heeft leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

      Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

Leidinggevende II  

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

      Heeft leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

      Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

Leidinggevende III 

Naam en voornamen   

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

      Heeft leeftijd van eenentwintig jaar bereikt 

      Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

 

5. Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne  

N.B. Originelen dienen te worden getoond!  

a.  Verklaring SVH Onderwijscentrum:  

 ten aanzien van  datum afgifte  

  

  

b.  Verklaring ex. artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud)  

 ten aanzien van  datum afgifte  

  

  

c.  Doet u m.b.t. kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroep op overgangsrecht?  

 ja   nee  

Zo ja, hieronder aangeven op grond ven welke vergunningsakte:  
N.B. gewaarmerkt afschrift bijsluiten!  

Vergunningsakte ten name van  

 

ten aanzien van  datum en plaats van afgifte  

  

 

 6. Terugkerend evenement  

      Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard 

      De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt steeds onder onmiddellijke leiding  
      van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 
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7. Ondertekening  

Ondergetekende verklaart door ondertekening, dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben 
ingevuld. Ook verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van alle opmerkingen in dit 
aanvraagformulier.  

Opgemaakt te  (plaats)  

Opgemaakt op  (datum)  

Handtekening  
 
 
 

 

Naam in blokletters   

 
U wordt gewezen op het onderstaande:  
- Wanneer verplichte bijlagen ontbreken of het formulier onvolledig is ingevuld, kan uw aanvraag niet in 

behandeling worden genomen. Het formulier wordt dan aan u teruggestuurd en u wordt verzocht de 
ontbrekende informatie toe te zenden. Pas als uw aanvraag volledig is, wordt deze in behandeling 
genomen.  

- De behandeltermijn van een aanvraag om tijdelijke ontheffing van artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet is 6 weken.  

- Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tijdelijke ontheffing van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet worden leges in rekening gebracht.  

- Voor informatie over uw aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling PUZA/ APV via 
telefoonnummer 024 – 3588300.  

 
DIT AANVRAAGFORMULIER IS GEEN TOESTEMMING EN GEEN ONTHEFFING 


