Model B
Paracommercieel

Aanvraagformulier ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor
het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in
artikel 1 van de Alcoholwet.
1.

Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon:

a. Naam: _________________________________________________________________________
b. Vestigingsplaats: ________________________________________________________________
2.

KvK-nummer of vestigingsnummer: _____________________

3.

Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1:
Achterna(a)m(en): ______________________________________________________________
Voorna(a)m(en) ______________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________
Postcode en plaatsnaam: _______________________________________________
BSN-nummer : _______________________________
Geboortedatum: ________________________________
Geboorteplaats: ________________________________
Telefoonnummer: _____________________ mobiel nummer: __________________
Bestuurslid 2:
Achterna(a)m(en): ______________________________________________________________
Voorna(a)m(en) ______________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________
Postcode en plaatsnaam: _______________________________________________
BSN-nummer : _______________________________
Geboortedatum: ________________________________
Geboorteplaats: ________________________________
Telefoonnummer: _____________________ mobiel nummer: __________________
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Bestuurslid 3:
Achterna(a)m(en): _________________________________________________________
Voorna(a)m(en) ______________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: ____________________________________________
Postcode en plaatsnaam: _______________________________________________
BSN-nummer : _______________________________
Geboortedatum: ________________________________
Geboorteplaats: ________________________________
Telefoonnummer: _____________________ mobiel nummer: __________________
4.

Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Naam van de inrichting: ____________________________________________________
Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________
Postcode en plaatsnaam: ___________________________________________________
Postadres inrichting
(indien ander adres dan adres inrichting) : _____________________________________
Postcode en plaatsnaam: _____________________________________________________
Telefoon inrichting: __________________________________________________________

5.

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor de
vergunning moet gelden
Plaats in de inrichting
(beneden,1e verdieping,
voorzijde etc.

Eventuele benaming
(kantine, terras etc)

m2

□ De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen DHW
Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?
Ja
Nee

□
□
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Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke lokaliteiten:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.

De aanvraag heeft betrekking op:

□ vestiging van een nieuwe inrichting
□ verplaatsing van de huidige inrichting
□ andere omstandigheden, namelijk:
7.

____________________________________________

Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent Sociale
Hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, vastgesteld op
__________________________datum) , te

__________________________

(woonplaats)

□ Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.
8.

De inrichting is voor het publiek geopend op:

□ Maandag van
□ Dinsdag van
□ Woensdag van
□ Donderdag van
□ Vrijdag van
□ Zaterdag van
□ Zondag van
9.
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De schenktijden voor uw inrichting zijn:

□ Maandag van
□ Dinsdag van
□ Woensdag van
□ Donderdag van
□ Vrijdag van
□ Zaterdag van
□ Zondag van
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Gedurende de bovenstaande dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of
anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke
verordening van Hardenberg genoemde tijden.
Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op hun betrouwbaarheid.
De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.
Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet bij de aanvraag worden
overlegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

Aldus naar waarheid ingevuld op: ___________________(datum) te _____________________(plaats)

Handtekening aanvrager:

_____________________________

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de
leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van
leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B.

Verplichte bijlagen
Zonder de volgende bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen:
een volledig ingevuld formulier “aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf”
(Model B);
van alle leidinggevenden een volledig ingevuld formulier “Bijlage behorende bij
Model B - Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting”;
een kopie van het paspoort of de ID-kaart van alle leidinggevenden (geen rijbewijs);
Verklaring Sociale Hygiëne, de originele verklaring van alle leidinggevenden moet
worden getoond bij het indienen van de aanvraag;
uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (ondertekend en niet ouder dan 3
maanden);
statuten, waaruit de doelstelling van de stichting/vereniging/kerkgenootschap blijkt;
bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, inclusief eventuele terrassen
(schaal minimaal 1:100, met maatvoering);
een door het bestuur van de vereniging, de stichting of het kerkgenootschap
ondertekend Bestuursreglement.
Ter informatie: het is alleen mogelijk een aanvraag in behandeling te nemen als uw aanvraag Dranken Horecawetvergunning volledig is, met alle bewijsstukken.
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