Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning gemeente Harderwijk
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Het betreft model A (commerciële horeca) en
is bedoeld voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf.

1

De vergunning wordt aangevraagd voor
 a Horecabedrijf
 b Slijtersbedrijf

2

De aanvraag heeft betrekking op
 a vestigen van een nieuw bedrijf
 b overname van een bestaand bedrijf
 c wijziging ondernemersvorm (bijvoorbeeld van B.V. naar V.O.F.)
 d opvoeren van (een) nieuwe leidinggevende(n)
 e anders namelijk

3

Is de inrichting voor het publiek geopend?

4

Ondernemingsvorm
 a Natuurlijk persoon / personen (bijvoorbeeld eenmanszaak, V.O.F. of C.V.)
 b Rechtspersoon / rechtspersonen (B.V., N.V. en dergelijke)

5

Gegevens Kamer van Koophandel
 1 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 2 Handelsnaam van het bedrijf

 Ja

 Nee

Vraag 6 en bijlage 1:
Alleen in te vullen in de aanvraag natuurlijke personen betreft (bij eenmanszaak, V.O.F. en C.V.)
6
Gegevens ondernemer 1
Achternaam
:
Voornamen (voluit)
:
BSN nummer
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
 Ondernemer beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne
 Ondernemer 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.
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Gegevens ondernemer 2
Achternaam
:
Voornamen (voluit)
:
BSN nummer
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
 Ondernemer beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne
 Ondernemer 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.
Heeft u meerdere ondernemers? Maak dan gebruik van de bijlage 1

Vraag 7, 8 en bijlage 2, 3:
Alleen in te vullen indien de aanvraag rechtspersonen betreft (bij B.V., N.V. en dergelijke)
7
Gegevens rechtspersoon 1
Naam rechtspersoon
:
Vestigingsplaats
:
KvK-nummer
:
Gegevens rechtspersoon 2
Naam rechtspersoon
:
Vestigingsplaats
:
KvK-nummer
:
Heeft u meerdere rechtspersonen? Maak dan gebruik van de bijlage 2
8




Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen
Gegevens bestuurder 1
Achternaam
:
Voornamen (voluit)
:
BSN nummer
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
Bestuurder beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne
Bestuurder 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.

Gegevens bestuurder 2
Achternaam
:
Voornamen (voluit)
:
BSN nummer
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
 Bestuurder beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne
 Bestuurder 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.
Heeft u meerdere bestuurders? Maak dan gebruik van de bijlage 3
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9

Gegevens van de openbare inrichting
Straatnaam/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
e-mail adres
:

10

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor de
vergunning moet gelden
Benaming van de ruimte/lokaliteit
Situering in de inrichting/etage
Oppervlakte in
2
m
A
B
C
D
De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd
in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet
 Ja
 Nee
Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de
Drank- en Horecawet?
 Ja
 Nee
Indien de tot een inrichting behorende lokaliteiten die op 30 september 1967 in gebruik waren voor de verstrekking van
alcoholhoudende drank in de uitoefening van het horecabedrijf of slijtersbedrijf, toen wel voldeden aan de ingevolge de
Drankwet (Stb. 1931, 476) met betrekking tot hun afmetingen geldende eisen maar niet in overeenstemming zijn met de eisen,
ter zake van de afmetingen van lokaliteiten voor die uitoefening gesteld krachtens artikel 10 van de onderhavige wet, worden
zij nochtans geacht aan de ingevolge dat artikel voor de uitoefening van dat bedrijf geldende afmetingseisen te voldoen.

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

11

Indieningsvereisten
Bij dit aanvraagformulier dient u de volgende stukken mee te sturen:

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

12

Kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (niet zijnde een rijbewijs)
van aanvrager(s);
een plattegrond van de indeling van de openbare inrichting en het terras
schaal van maximaal 1:100;
een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand waar de openbare
inrichting zal worden geëxploiteerd;
indien van toepassing oprichtingsakte of statuten;
een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier;
Indien bij vraag 6 of 8 verklaart wordt dat er op geen enkele wijze bemoeienis is met
de bedrijfsvoering of de exploitatie van het bedrijf waarvoor de vergunning wordt
aangevraagd moet dit worden bevestigd door een schriftelijke verklaring van de
vergunninghouder.
Bij drie of meer ondernemers dient bijlage 1 ingevuld te worden
Bij drie of meer rechtspersonen dient bijlage 2 ingevuld te worden
Bij drie of meer bestuurders dient bijlage 3 ingevuld te worden
Indien u gebruik maakt van leidinggevende niet zijnde bestuurder of exploitant dan
dient de leidinggevende de afzonderlijke verklaring (bijlage 4) in te vullen

 Bijgevoegd
 Bijgevoegd
 Bijgevoegd
 Bijgevoegd
 Bijgevoegd






Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd

 Bijgevoegd

Ondertekening
De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Exploitant / Bestuurder 1
Naam
:
Plaats en datum
:
Handtekening

:
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Exploitant / Bestuurder 2
Naam
Plaats en datum

:
:

Handtekening

:

Toelichting
-

Alleen een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag, compleet met bijlagen wordt in behandeling genomen.
Het aanvraagformulier en de bijlagen kunt u zenden naar het volgende adres:
Gemeente Harderwijk, Klantmanager Bijzondere wetten, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Drank- en horecawetvergunning is volgens
de legesverordening een tarief verschuldigd. Het tarief staat in de legesverordening van het
betreffende jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro.
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BIJLAGE 1
(extra invulblad bij vraag 6 – alleen invullen indien van toepassing)
Gegevens ondernemer
Gegevens van de ondernemer 3
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Gegevens van de ondernemer 4
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Gegevens van de ondernemer 5
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Bij meer dan 5 ondernemers dan kunt u deze bijlage meerdere malen invullen.
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BIJLAGE 2
(extra invulblad bij vraag 7 – alleen invullen indien van toepassing)
Gegevens rechtspersoon
Gegevens rechtspersoon 3
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 4
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 5
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 6
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 7
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 8
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:

Gegevens rechtspersoon 9
Naam rechtspersoon
Vestigingsplaats
KvK-nummer

:
:
:
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BIJLAGE 3
(extra invulblad bij vraag 8 – alleen invullen indien van toepassing)
Gegevens bestuurder
Gegevens van de bestuurder 3
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Gegevens van de bestuurder 4
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Gegevens van de bestuurder 5
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN nummer
Adres/ Huisnummer
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Plaats en datum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Handtekening

:

Heeft u meer dan 5 bestuurders? dan kunt u deze bijlage meerdere malen invullen.
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Verklaring leidinggevende
Behorende bij de aanvraag ter verkrijging / wijziging van een drank- en horecavergunning
1

De verklaring hoort bij de
aanvraag ter
van een vergunning voor

 verkrijging

 wijziging

 de uitoefening van het horecabedrijf (drank- en horecavergunning)
 de uitoefening van het slijterbedrijf (drank- en horecavergunning)
 de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf (drank- en
horecavergunning)

2

Gegevens van de openbare inrichting
Handelsnaam
:
Straatnaam/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
e-mail adres
:
KvK-nummer
:

3

Gegevens van de leidinggevende
Achternaam
:
Indien gehuwd achternaam
partner
:
Voornamen (voluit)
:
Adres/ Huisnummer
:
Postcode / Plaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
BSN nummer
:

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

Beschikt u over een verklaring sociale hygiëne
4 Curatele, psychiatrisch ziekenhuis / tbs en ouderlijke macht
Staat de leidinggevende onder curatele?
Is de leidinggevende met toepassing van art. 37 van het Wetboek van
Strafrecht (WvSr) in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing
van art. 37a van het WvSr ter beschikking gesteld?
Is de leidinggevende uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet?
5

 nee
 ja, voor hoeveel uur?
 nee

 ja

 Ja

 Nee

 Ja
 Ja

 Nee
 Nee

Indieningsvereisten
Bij deze verklaring dient u de volgende stukken mee te sturen:

1
2
3

Kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (niet zijnde een rijbewijs);  Bijgevoegd
Arbeidscontract (indien in loondienst)
 Bijgevoegd
Verklaring Sociale Hygiëne
 Bijgevoegd

6 Datum en ondertekening
Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Het verstrekken van onjuiste of
onvolledige gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning en is strafbaar
Datum

Plaats

Handtekening en
naam exploitant

Handtekening en naam
leidinggevende

