Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet, model A,
commercieel
Wanneer gebruikt u dit formulier?
Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor het uitoefenen
van een horecabedrijf of slijtersbedrijf (artikel 3 van de Drank– en horecawet) door
natuurlijke personen en rechtspersonen. Met uitzondering van rechtspersonen die zich
richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, geen N.V. of B.V. met beperkte
aansprakelijkheid.
Checklist
Lees voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de bijbehorende checklist.
Leges
Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen.
Retouradres aanvraagformulier
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE in Doorn of per e-mail:
info@heuvelrug.nl.
1. Gegevens van de inrichting waar de vergunning voor wordt aangevraagd
Naam organisatie
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
KvK-nummer
Telefoonnummer
Website
E-mailadres

2. Vraagt u de vergunning aan voor een horecabedrijf of een slijtersbedrijf?
O
O

Horecabedrijf
Slijtersbedrijf

3. Waarom vraagt u de vergunning aan?
O
Vestiging nieuw bedrijf
O
Overname bestaand bedrijf
O
Wijziging ondernemersvorm
O
Anders, nl:
4. Ondernemingsvorm
O
Natuurlijk persoon/natuurlijke personen (sla vraag 6 en 7 over)
O
Rechtspersoon/rechtspersonen (sla vraag 5 over)
5. Natuurlijke personen
Ondernemer 1
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Ondernemer 2
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Ondernemer 3
Naam
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
6. Rechtspersonen
Rechtspersoon A
Naam
Vestigingsplaats
Inschrijfnummer KvK
Rechtspersoon B
Naam
Vestigingsplaats
Inschrijfnummer KvK
Rechtspersoon C
Naam
Vestigingsplaats
Inschrijfnummer KvK

7. Bestuursleden van de rechtspersonen
Bestuurslid 1
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Bestuurslid 2
Naam
Voorna(a)m(en)
Adres

M/V

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

Bestuurslid 3
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer

8. Leidinggevenden (geen ondernemer of bestuurslid)
Leidinggevende 1
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Leidinggevende 2
Naam
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Leidinggevende 3
Naam

M/V

Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
9. Voor welke tot de inrichting horende horecalokaliteiten, terrassen en
slijtlokalen vraagt u de vergunning aan?
Soort ruimte
Aantal m²

10. Op welke dagen en tijdstippen is de inrichting geopend?
Dag
Tijd vanaf
Tijd tot
Tijd vanaf

Tijd tot

Maandag

uur

uur

uur

uur

Dinsdag

uur

uur

uur

uur

Woensdag

uur

uur

uur

uur

Donderdag

uur

uur

uur

uur

Vrijdag

uur

uur

uur

uur

Zaterdag

uur

uur

uur

uur

Zondag

uur

uur

uur

uur

11. Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening

Bijlagen bij de aanvraag


















Uittreksel van de Kamer van Koophandel, met daarin de laatste mutaties of een
bewijs van inschrijving
Kopie identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) per bestuurslid en leidinggevende
Kopie verklaring/diploma Sociale Hygiëne per bestuurslid en leidinggevende
Verklaring ex. artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud) per bij te schrijven
leidinggevende (voormalig diploma cafébedrijf of restaurantbedrijf)
Schriftelijke verklaring van een ondernemer of bestuurslid zonder SVH-diploma.
Hierin wordt verklaart dat de ondernemer of bestuurslid op geen enkele wijze
bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
Compleet ingevulde en door de desbetreffende leidinggevende ondertekende
verklaring leidinggevende niet zijnde de ondernemers/bestuurslid (bijlage model
A)
Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende
Een kopie koopovereenkomst/huurcontract/pachtovereenkomst tussen de
exploitant en verkoper/verhuurder/verpachter
Kopie statuten (indien van toepassing)
Technische informatie met betrekking tot de luchtverversingscapaciteit van de
mechanische ventilatie (zoals type mechanische ventilatie-inrichting en
luchtverversingscapaciteit per m²)
Een bouwkundige tekening van de inrichting, inclusief de daarbij behorende
terrassen (schaal 1:100). De tekening moet worden voorzien van maatvoering,
lokaliteiten en de mechanische installatie
Een volledig ingevuld formulier ‘Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet voor
horecabedrijf of slijtersbedrijf’
Een volledig ingevuld ‘Vragenformulier Wet bibob’, inclusief bijlagenvel en
bijlagen

