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Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet Model A
U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of mailen.
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet)
bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van
recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard als genoemd in art. 1 van de Drank- en
Horecawet.

* verplicht in te vullen
Vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van
Horecabedrijf

Slijtersbedrijf

Naam van de inrichting waarvoor
de vergunning moet gelden
Straatnaam en nummer *
Postcode en plaatsnaam *
Telefoonnummer *
ONDERNEMINGSVORM
natuurlijk(e) persoon/personen

rechtspersoon/rechtspersonen

KvK-nummer of vestigingsnummer*
NATUURLIJK(E) PERSOON/PERSONEN
Ondernemer 1
Naam en voornamen
BSN-nummer
Straatnaam en nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beschikt over Verklaring Sociale
Hygiëne (SVH)

ja

nee

Heeft u, op welke wijze dan ook,
bemoeienis met de bedrijfsvoering
van het bedrijf waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd

ja

nee

Zo nee, bevestig dit in een schriftelijke verklaring
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Ondernemer 2
Naam en voornamen
BSN-nummer
Straatnaam en nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beschikt over Verklaring Sociale
Hygiëne (SVH)

ja

nee

Heeft u, op welke wijze dan ook,
bemoeienis met de bedrijfsvoering
van het bedrijf waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd

ja

nee

Zo nee, bevestig dit in een schriftelijke verklaring

RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN
Rechtspersoon A
Naam
Vestigingsplaats
Rechtspersoon B
Naam
Vestigingsplaats
NAMEN VAN BESTUURSLEDEN VAN DE RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN
Bestuurslid 1
Naam en voornamen
BSN-nummer
Straatnaam en nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beschikt over Verklaring Sociale
Hygiëne (SVH)

ja

nee

Heeft u, op welke wijze dan ook,
bemoeienis met de bedrijfsvoering
van het bedrijf waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd

ja

nee

Zo nee, bevestig dit in een schriftelijke verklaring
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Bestuurslid 2
Naam en voornamen
BSN-nummer
Straatnaam en nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beschikt over Verklaring Sociale
Hygiëne (SVH)

ja

nee

Heeft u, op welke wijze dan ook,
bemoeienis met de bedrijfsvoering
van het bedrijf waarvoor de
vergunning wordt aangevraagd

ja

nee

Zo nee, bevestig dit in een schriftelijke verklaring

OMSCHRIJVING VAN DE TOT DE INRICHTING BEHORENDE LOKALITEITEN, TERRASSEN OF
SLIJTLOKALITEITEN WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN
Situering en benaming

Oppervlakte in m²

a.
b.
c.
d.
De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit
inrichtingen Drank- en Horecawet.

ja

nee

Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet.

ja

nee

ja

nee

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
Is de inrichting voor het publiek geopend.

NB: Vul het formulier “Bijlage behorende bij Model A” in.
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KOSTEN
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een dank- en horecavergunning worden leges in
rekening gebracht. Voor de hoogte van leges kunt u de legesverordening raadplegen op onze website. U
betaalt voor de aanvraag van een vergunning. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een
aanvraag moet worden geweigerd. Als er een besluit is genomen over de aanvraag sturen wij u een rekening
om de legeskosten te betalen.

OPMERKINGEN:

ONDERTEKENING
Handtekening *

datum*

(ddmmjj)

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

Vergeet niet de volgende stukken mee te sturen!:
* per leidinggevende een ingevuld formulier “bijlage Model A”
* arbeidscontract van de leidinggevenden (niet zijnde ondernemer of bestuurder)
* diploma SVH
* kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden, bestuurders en vennoten
* uittreksel uit de KvK (niet ouder dan 1 maand)
* kopie van koop-/huur-/pachtovereenkomst van het pand
* plattegrond van de inrichting (met daarop de verschillende ruimtes benoemd en ventilatie aan
gegevens)
* Bibob-formulieren (indien van toepassing)

