
Gemeente Barneveld 
Postbus 63 
3770 AB Barneveld  
postregistratie@barneveld.nl

pagina 1 van 7Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Model A) - versie 1.3 2018

Aanvraagformulier Alcoholvergunning (Model A)

1. Vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van het
Horecabedrijf 

Slijtersbedrijf

2. Ondernemingsvorm
Natuurlijke persoon / personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan) 

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 3 overslaan)

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Aard van het horecabedrijf:

Eenmanszaak

VOF

CV

BV

NV

Anders, namelijk

Handelsnaam
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 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

 (dd/mm/jjjj)

3. Natuurlijke persoon/personen

Ondernemer 1

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN

Ondernemer 2

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN

Ondernemer 3

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

BSN
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4. Rechtspersoon/ rechtspersonen

Rechtspersoon 1

Naam

Vestigingsplaats

Rechtspersoon 2

Naam

Vestigingsplaats

5. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/ rechtspersonen

Bestuurslid 1

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

 (dd/mm/jjjj)

Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

Bestuurslid 2

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum  

Geboorteplaats

 (dd/mm/jjjj)

Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.
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Bestuurslid 3

Naam en voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum    (dd/mm/jjjj)

Geboorteplaats

Bestuurslid 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

Telefoonnummer

Correspondentie adres

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaatsnaam

E-mail
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7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, 
terrassen en slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

Oppervlakte in m²Situering in de inrichting en eventuele benaming

      

      

 

      

      

      

      

      

      

U moet een plattegrond (schaal 1:100) van de horecalokaliteiten, terrassen en slijtlokaliteiten meesturen met 
deze vergunningsaanvraag.

Voldoet de inrichting aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank - en Horecawet?

Ja

Nee

Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet 
(eisen afmetingen van inrichtingen voor 30-09-1967)?

Ja

Nee

Zo ja, aangeven op welke grond / gronden het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de hiervoor 
genoemde lakaliteit(en):

8. Aard van de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op

Vestiging nieuw bedrijf

Overname bestaand bedrijf

Wijziging ondernemingsvorm

Andere omstandigheden, namelijk
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9. Opening van de inrichting
Is de inrichting voor publiek geopend?

      Ja

      Nee

De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen:

      Maandag  van uur   tot  uur

      Dinsdag  van uur   tot  uur

      Woensdag  van uur   tot  uur

      Donderdag   van uur   tot  uur

      Vrijdag   van uur   tot  uur

      Zaterdag  van uur   tot  uur

      Zondag  van uur   tot  uur

10. Bijlage(n)
Aantal verklaringen bijlage bij model A (N.B. Per leidinggevende één verklaring)

Aantal overige bijlagen, waaronder in ieder geval een plattegrond van de inrichting, schaal 1:100 inclusief 
oppervlakte in m2 
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Aldus naar waarheid ingevuld

    

Naam          Functie   

 (dd/mm/jjjj)   

Datum          Handtekening     

 

Plaats

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de 
leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een 
situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit 
aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt 
verwezen naar de bijlage behorende bij Model A.
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