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ALCOHOLWET, MODEL A 

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het 

uitoefenen van een horeca natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een 

paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet. 

 

Aan de burgemeester van gemeente Bernheze 

 

1. VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD VOOR DE UITOEFENING VAN 
 

 het horecabedrijf                       het slijtersbedrijf 

 

2. ONDERNEMINGSVORM 

 
 Natuurlijk(e) persoon/personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan) 
 Rechtspersoon/rechtspersonen (u kunt vraag 3 overslaan) 

 

KvK-nummer of vestigingsnummer : _______________________________________________ 

Handelsnaam (indien sprake van een vennootschap onder firma (vof): ____________________ 

 

3. NATUURLIJK(E) PERSOON/PERSONEN 

 

Ondernemer 1 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

Ondernemer 2 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
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Ondernemer 3 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

4. RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN 

 

Rechtspersoon A 

 

Registratienummer KvK : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Vestigingsplaats : _____________________________________________________ 

 

Rechtspersoon B 

 

Registratienummer KvK : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Vestigingsplaats : _____________________________________________________ 

 

Rechtspersoon C 

 

Registratienummer KvK : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Vestigingsplaats : _____________________________________________________ 
 

5. NAMEN VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN 

 

Bestuurslid 1 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

Bestuurslid 2 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
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Bestuurslid 3 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Bestuurslid 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

6. NAMEN VAN LEIDINGGEVENDEN, NIET ZIJNDE ONDERNEMERS OF BESTUURSLEDEN 

 

Leidinggevende A 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 

 In loondienst (voeg arbeidsovereenkomst als bijlage toe) 

 Niet in loondienst, de reden hiervoor is:  

_________________________________________________________________________ 

 

Leidinggevende B 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 

 In loondienst (voeg arbeidsovereenkomst als bijlage toe) 

 Niet in loondienst, de reden hiervoor is:  

_________________________________________________________________________ 

 

Leidinggevende C 

 

Burgerservicenummer : _____________________________________________________ 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 

 In loondienst (voeg arbeidsovereenkomst als bijlage toe) 

 Niet in loondienst, de reden hiervoor is:  

_________________________________________________________________________ 
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7. ADRES VAN DE INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN 

 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode / woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

 

8. OMSCHRIJVING VAN DE TOT DE INRICHTING BEHORENDE LOKALITEITEN, TERRASSEN OF 

SLIJTLOKALITEITEN WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN 

 

Plaats en inrichting en eventuele benaming oppervlakte in m2 

____________________________________________________________  _______________ 

____________________________________________________________  _______________ 

____________________________________________________________  _______________ 

____________________________________________________________  _______________ 

 

 

9. DE AANVRAAG HEEFT BETREKKING OP 

 

 De vestiging van een nieuw bedrijf.  

 De overname van een bestaand bedrijf. 

 Een wijziging van de ondernemingsvorm. 

 Andere omstandigheden, namelijk 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD 

 

Datum : _______________________20_____     Plaats: ________________________ 

 

 

 

Handtekening: _______________________ 

 

Op grond van artikel 29, lid 2, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel 

waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien 

van een leidinggevende bij wie sprak is van een situatie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de 

Alcoholwet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt 

gewijzigd bij toevoeging of wijziging leidinggevenden. 

 

 

 


