TOELICHTING: INVULLEN AANVRAAGFORMULIER BETREFFENDE COMMERCIËLE DRANKEN HORECAVERGUNNING (Model A)
Vraag 1
Aangeven of het een horecabedrijf of een slijtersbedrijf betreft.
Vraag 2
Ondernemingsvorm
a. Natuurlijk Persoon: hieronder wordt verstaan eenmanszaak of vennootschap onder firma (V.O.F.)
b. Rechtspersoon/Rechtspersonen: BV (Besloten Vennootschap), NV ( Naamloze Vennootschap), CV
(Commanditaire Vennootschap)
Indien er sprake is van een rechtspersoon, vul ook het dossiernummer van de Kamer van
Koophandel in.
Wanneer het een vennootschap onder firma betreft de firma- of handelsnaam invullen.
--Indien : BV/NV/CV
Indien: eenmanszaak Indien: Vennootschap onder firma
Vraag 3 overslaan
vraag 3 invullen
vraag 3 invullen
Vraag 4 invullen
vraag 4 overslaan
vraag 4 overslaan
Vraag 5 invullen
vraag 5 overslaan
vraag 5 overslaan
Vraag 6 Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Hier vult u de gegevens in van de commerciële inrichting waarvoor de drank- en horecavergunning
bestemd is. Indien u de post wilt ontvangen op een ander adres dan het adres van de inrichting,
moet u dit invullen bij “postadres inrichting”.
Vraag 7 Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen of slijtlokalen
waarvoor de vergunning moet gelden
Lokaliteiten
Binnen de inrichting bevinden zich één of meer ruimten, waarin het horecabedrijf zal worden
uitgeoefend. Die ruimten noemt men lokaliteiten. Met een horecalokaliteit wordt bedoeld de
verschillende ruimtes binnen een horecabedrijf waar alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse wordt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een restaurantgedeelte, café, vergaderzaal etc.
Eén van deze binnen lokaliteiten moet minimaal 35 m² zijn. Een terras behorende bij de inrichting
valt ook onder het begrip horecalokaliteit en dienen ook op de aanvraag te worden vermeld. De
keuken of toiletvoorziening valt hier dus niet onder.
Bij “plaats in inrichting” geeft u per lokaliteit aan of de
lokaliteit op de begane grond, op de verdieping, aan de voorzijde en/of aan de
achterzijde is gelegen. Vervolgens geeft u per lokaliteit aan wat de benaming is
(bijvoorbeeld: café, restaurant, zaal 1 rechts beneden, zaal 2, 1e verdieping, terras, etc.).
Tot slot geeft u aan wat de oppervlakte in m2 is per lokaliteit.
Inrichtingseisen
Elk horecabedrijf moet voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Zie de
bijlage waarop de inrichtingseisen vermeld staan.
Indien de inrichting voldoet aan de eisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet, vinkt u het vakje aan. Voordat de vergunning wordt verleend, wordt de inrichting
gecontroleerd door ambtenaren van toezicht en handhaving of aan de technische eisen wordt
voldaan.

Artikel 46
In artikel 46 van de Drank- en Horecawet is overgangsrecht opgenomen met
betrekking tot de inrichtingseisen. Dit overgangsrecht kan gelden voor panden die
sinds 30 september 1967 in gebruik zijn als horecabedrijf. Als deze panden op 30
september 1967 wel voldeden aan de inrichtingseisen van de toenmalige Drankwet,
maar niet aan de huidige inrichtingseisen op grond van de nu geldende Drank- en
Horecawet kan een beroep worden gedaan op dit overgangsrecht. Voorwaarde is wel
dat de lokaliteit na 30 september 1967 niet is verkleind of gewijzigd is in gebruik.
Indien u gebruik wilt maken van dit overgangsrecht, geeft u dat hier aan. Daarbij geeft
u tevens aan voor welke lokaliteiten u een beroep doet op het overgangsrecht en
waarom.
8. De aanvraag heeft betrekking op:
Hier vult u de reden van de aanvraag in.
9. Is de inrichting voor het publiek geopend?
Hier vult u in of de inrichting voor het publiek is geopend.
Ondertekening
Vergeet u niet om het aanvraagformulier te dateren en te ondertekenen. Bij rechtspersonen moet
die ondertekening gebeuren door personen die daartoe op grond van de statuten bevoegd zijn.
Hoe verder?
Nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend, wordt er bij verschillende instanties advies
ingewonnen. Pas nadat alle adviezen binnen zijn, kan een besluit worden genomen op uw aanvraag
om vergunning.
U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier (met gevraagde bijlagen) zenden aan de
Gemeente Hardenberg
t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 500
7770 BA HARDENBERG
Bij nieuwe aanvragen kunt u hiervoor een afspraak maken, zodat doorgenomen kan worden of
alles is ingevuld en/of bijgevoegd. Ook kan de verdere procedure met u worden doorgesproken.
Leges
Op grond van de Legesverordening Hardenberg zijn leges verschuldigd.

INRICHTINGSEISEN
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (artikel 10 DHW)
Horecabedrijven en slijtersbedrijven moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Deze
inrichtingseisen worden gesteld in het belang van sociale hygiëne en zijn nader uitgewerkt in het
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
In dit besluit zijn, ten aanzien van horecabedrijven de navolgende eisen opgenomen:
1.

Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één
horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2.

2.

Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten.

3.

Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding
staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een
luchtverversingscapaciteit van 3,810-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

4.

In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat op veilige wijze kan
worden beschikt over energie, een voorziening voor elektriciteit aanwezig.

5.

In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat kan worden beschikt
over voor de menselijke consumptie en hygiëne geschikt water, een voorziening voor
drinkwater aanwezig.

6.

In de onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit zijn, ten behoeve van de bezoekers,
ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.

7.

Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:
 een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten;


een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk
drinkwater te kunnen wassen.

8.

De in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs zijn voorzien van een
waterspoeling.

9.

De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Voorts wordt in artikel 2 (voor horecabedrijven) en artikel 8 (voor slijtersbedrijven) van dit besluit
bepaald dat een inrichting ook moet voldoen aan de bepalingen vermeld in het Bouwbesluit 2012.
Dit artikel is opgenomen om duidelijk te maken dat niet alleen in het onderhavige besluit, maar ook
in het Bouwbesluit 2012 relevante regels zijn opgenomen voor inrichtingen waarin het horeca- of
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.

In dit besluit zijn, ten aanzien van slijtersbedrijven, de navolgende eisen opgenomen.
1.

Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit
met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m2.

2.

Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40
m van de vloer afgemeten.

3.

Een slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte.

4.

Een verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten
minste 2,40 m van de vloer afgemeten.

5.

Een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, heeft ten hoogste één
afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten
hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de
neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de
neringruimte bedraagt ten minste 2,00 m.

6.

Een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, heeft
ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de
slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00
m naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de
toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 1,00 m.

Voorts wordt in artikel 2 (voor horecabedrijven) en artikel 8 (voor slijtersbedrijven) van dit besluit
bepaald dat een inrichting ook moet voldoen aan de bepalingen vermeld in het Bouwbesluit 2012.
Dit artikel is opgenomen om duidelijk te maken dat niet alleen in het onderhavige besluit, maar ook
in het Bouwbesluit 2012 relevante regels zijn opgenomen voor inrichtingen waarin het horeca- of
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.

