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Tijdelijke ontheffing Drank- en Horecawet
(Paracommercie)
U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of mailen.
Op grond van artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet en artikel 2.34c van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 is het mogelijk
om bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard ontheffing te verlenen. Een paracommerciële instelling kan per jaar twee maal
een ontheffing aanvragen. Voor een aantal locaties is bepaald dat het maximum aantal ontheffingen gesteld is op vier maal per jaar. Zie
bijlage onder aan pagina 2. De volledige tekst van de Beleidsregel Paracommercie Zevenaar 2011 kunt u downloaden.
* verplicht in te vullen

GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN) *
Bedrijfsnaam
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel nummer
GEGEVENS ONTHEFFING
Omschrijving bijzondere gelegenheid waar u
ontheffing voor wilt: *
(ddmmjjjj)

Datum en tijd *
Locatie: *
Adres en postcode: *
Heeft u dit kalenderjaar reeds eerder ontheffing
aangevraagd? *
Zo ja, voor welke data?

nee
ja
(ddmmjjjj)

KOSTEN
U betaalt voor de aanvraag van een ontheffing . Voor de hoogte van leges kunt u de legesverordening
raadplegen op onze website. Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien een aanvraag moet worden
geweigerd. Als er een besluit is genomen over de vergunningaanvraag sturen wij u een rekening om de
legeskosten te betalen.
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OPMERKINGEN

ONDERTEKENING
Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij
geconstateerde onjuistheden kan uw ontheffing worden ingetrokken.
U kunt dit ondertekende formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlage:
Locaties die vier ontheffingen per jaar mogen aanvragen:
Babberich:
Babborgaplein 3 (Kulturhus De Borg)
Giesbeek:
Kerkstraat 72 (Kuturhus De Brede Blik)
Lathum:
Kerkstraat 16 (Dorpshuis Het Gebouw)
Ooy-Zevenaar: Slenterweg 2 (Schuttersgebouw EMM)
Oud-Zevenaar: Babberichseweg 58 (Schuttersgebouw St. Anna)
Zevenaar:
Oude Doesburgseweg 1 (Schuttersgebouw St. Andreas)
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