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Open dit formulier met Adobe Reader om vanachter uw beeldscherm in te vullen
(niet alle browsers ondersteunen deze optie)

Aanvraagformulier artikel 35 DHW gemeente Harderwijk
Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. De
ontheffing geeft de aanvrager de mogelijkheid om bij een gelegenheid van zeer tijdelijke aard zwak
alcoholhoudende dranken te mogen schenken.
1

Persoonlijke gegevens van de aanvrager:
Achternaam
:
Voornamen (voluit)
:
BSN nummer
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:

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 12 dagen

3

Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?
1

Dag

Datum

Van

tot

uur

2

Dag

Datum

Van

tot

uur

3

Dag

Datum

Van

tot

uur

4

Dag

Datum

Van

tot

uur

5

Dag

Datum

Van

tot

uur

6

Dag

Datum

Van

tot

uur

7

Dag

Datum

Van

tot

uur

8

Dag

Datum

Van

tot

uur

9

Dag

Datum

Van

tot

uur

10

Dag

Datum

Van

tot

uur

11

Dag

Datum

Van

tot

uur

12

Dag

Datum

Van

tot

uur
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3

Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwakalcoholhoudende dranken zal plaatsvinden (minimaal 1 leidinggevende per tappunt)

Verantwoordelijke 1:
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats





:
:
:
:
:
:
:
:

Heeft de leeftijd van een-en-twintig (21) bereikt
Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
Kopie ID is toegevoegd
Kopie Verklaring Sociaal Hygiëne is toegevoegd

Verantwoordelijke 2:
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats





:
:
:
:
:
:
:
:

Heeft de leeftijd van een-en-twintig (21) bereikt
Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
Kopie ID is toegevoegd
Kopie Verklaring Sociaal Hygiëne is toegevoegd

Verantwoordelijke 3:
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats





:
:
:
:
:
:
:
:

Heeft de leeftijd van een-en-twintig (21) bereikt
Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
Kopie ID is toegevoegd
Kopie Verklaring Sociaal Hygiëne is toegevoegd

Heeft u meer tappunten of leidinggevenden ? Maak dan gebruik van een kopie van deze pagina
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Terugkerend evenement
 Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard
 De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder de onmiddellijke leiding
van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd

5

Ondertekening
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor
het doel vermeld op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw
melding/verzoek/aangifte worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze
worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Er is een folder beschikbaar
in de Stadswinkel van de gemeente hoe de gemeente uw persoonsgegevens behandelt. Het verstrekken
van onjuist of onvolledige gegevens is strafbaar en kan leiden tot weigering of intrekking
De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Naam

:

Plaats en datum

:

Handtekening

:

Vergeet u niet kopie ID + kopie Verklaring Sociaal Hygiëne voor elke leidinggevende mee te zenden als bijlage

Heeft u het formulier met Adobe Reader ingevuld? Sla het ingevulde formulier op, print en zorg voor
ondertekening. Scan het formulier in, en verstuur deze als bijlage naar de gemeente
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VOORSCHRIFTEN
Alcoholhoudende drank
1. Het verstrekken van alcoholhoudende drank is verboden indien redelijkerwijs moet worden vermoed
dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.
2. Alcoholverstrekking per tappunt vindt plaats in aanwezigheid en onder de directe
verantwoordelijkheid van de leidinggevende, genoemd in de ontheffingsmogelijkheid van artikel 35
Drank- en Horecawet.
3. De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van goed levensgedrag en beschikt over een geldig diploma
sociale hygiëne.
4. De leidinggevende en andere personen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid alcoholhoudende
dranken verstrekken, nuttigen deze niet zelf en verkeren niet in kennelijke staat van dronkenschap of
onder invloed van andere psychotrope stoffen.
5. Er mag geen sterke drank worden geschonken of aanwezig zijn op het evenemententerrein (onder
sterke drank wordt verstaan drank met een alcoholpercentage van 15% of hoger, met uitzondering
van wijn).
6. De verkoop van breezers of andere alco-pops (mixen van sappen of limonade met sterke drank) is
niet toegestaan.
7. U mag uitsluitend bier en wijn schenken.
8. Er dient voor het publiek ook alcoholvrije drank beschikbaar te zijn.
9. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt,
terwijl deze personen ook niet bij de verstrekking ervan behulpzaam mogen zijn.
10. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie is vastgesteld
dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die deze drank doorgeeft aan een persoon van wie
niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
11. Bij ieder alcoholverstrekpunt en bij de toegang tot een afgesloten evenemententerrein dient
duidelijk zichtbaar aangegeven te worden dat aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar geen
alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
12. Ten behoeve van leeftijdsidentificatie worden bandjes verstrekt, indien dit niet mogelijk is dient een
vergelijkbaar middel ten behoeve van leeftijdsidentificatie te worden aangewend.
13. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat
van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren of door hun
gedrag aanstoot geven. Deze personen dienen te worden geweerd of verwijderd van het
evenemententerrein.
14. Dranken mogen uitsluitend worden geserveerd in plastic glazen. Glas is niet toegestaan.
15. U dient bij de uitgangen aan te geven dat het meenemen van alcohol door bezoekers bij het verlaten
van het evenemententerrein een strafbaar feit is.
16. Indien uit het toezicht en handhaving blijkt dat de controle op leeftijd en dronkenschap niet werken
in de praktijk, dan dient de organisator op papier aan de gemeente aan te geven welke extra
maatregelen voor de komende aanvraag genomen gaan worden. Indien na beoordeling van politie en
gemeente blijkt dat dit niet afdoende is, zal de gevraagde ontheffing Drank- en Horecawet het jaar
erop niet verleend worden.
17. De burgemeester kan de ontheffing intrekken indien de houder de bij of krachtens de Drank- en
Horecawet gestelde regels of de aan deze ontheffing verbonden voorschriften, niet nakomt.
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