MODEL C

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet
Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor de tijdelijke verstrekking van zwakalcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
Aan de burgemeester van de Gemeente Meppel
1. Aanvrager:
a. Naam en voornamen

:

……………………………………………………………………………………..

b. Straatnaam en huisnr.

:

……………………………………………………………………………………..

c. Postcode en plaatsnaam :

……………………………………………………………………………………..

d. Telefoonnummer

:

……………………………………………………………………………………..

e. Geboortedatum

:

……………………………………………………………………………………..

f. Geboorteplaats

: ………………………………………………………………………….. ………….

g. E-mailadres

:

……………………………………………………………………………………..

2. Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens
bent zwak-alcoholhoudende dranken te gaan verstrekken:
Locatie

:

Gelegenheid

:

□

Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode
van ten hoogste twaalf dagen.

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing
gevraagd wordt (aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen):
Datum:
Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

4.

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

Van:

Tot:

Uur en van:

Tot:

Uur

De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van:

Leidinggevende 1
a. Naam en voornamen

:

………………………………………………………………………..

b. Straatnaam en huisnr.

:

…………………………………………………………………………

c. Postcode en plaatsnaam :

………………………………………………………………………..

d. Telefoonnummer

:

………………………………………………………………………..

e. Geboortedatum

:

………………………………………………………………………..

f. Geboorteplaats

: …………………………………………………………………………..

□ heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.
Leidinggevende 2
a. Naam en voornamen

:

………………………………………………………………………..

b. Straatnaam en huisnr. :

…………………………………………………………………………

c. Postcode en plaatsnaam :

………………………………………………………………………..

d. Telefoonnummer

:

………………………………………………………………………..

e. Geboortedatum

:

………………………………………………………………………..

f. Geboorteplaats

: …………………………………………………………………………..

□ heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

Leidinggevende 3
a. Naam en voornamen

:

………………………………………………………………………..

g. Straatnaam en huisnr.

:

…………………………………………………………………………

h. Postcode en plaatsnaam :

………………………………………………………………………..

i. Telefoonnummer

:

………………………………………………………………………..

j. Geboortedatum

:

………………………………………………………………………..

k. Geboorteplaats

: …………………………………………………………………………..

□ heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.
5. Situatietekening (met tappunt(en))

□ Ik voeg een situatietekening bij met tappunt(en) (bij voorkeur schaal 1:100)
□ De organisator/aanvrager voegt deze situatietekening bij de evenementenaanvraag
Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld

…………………………………………………………………………………………………………..
(plaatsnaam)
(datum)
(handtekening)

BIJLAGE
Opgave meerdere leidinggevende(n) Horeca
Extra leidinggevende 4
Naam/voornamen
Straatnaam en huisnr.

.........................................................................................
.........................................................................................

postcode en plaats

.........................................................................................

telefoonnummer

.........................................................................................

geboortedatum

.........................................................................................

geboorteplaats

.........................................................................................

burgerservicenummer

.........................................................................................

Extra leidinggevende 5
Naam/voornamen
Straatnaam en huisnr.

.........................................................................................
.........................................................................................

postcode en plaats

.........................................................................................

telefoonnummer

.........................................................................................

geboortedatum

.........................................................................................

geboorteplaats

.........................................................................................

burgerservicenummer

.........................................................................................

Extra leidinggevende 6
Naam/voornamen
Straatnaam en huisnr.

.........................................................................................
.........................................................................................

postcode en plaats

.........................................................................................

telefoonnummer

.........................................................................................

geboortedatum

.........................................................................................

geboorteplaats

.........................................................................................

burgerservicenummer

.........................................................................................

Aldus naar waarheid ingevuld
.............................................................................................................................
(plaatsnaam)
(datum)
(handtekening)

