AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING
(MODEL A - COMMERCIEEL)
Aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een
horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een
paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.
De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de start van de exploitatie worden ingediend bij de burgemeester. Dit
kan door het formulier naar uw gemeente te sturen of voorzien van een handtekening te e-mailen naar:
vergunningen@kempengemeenten.nl.
Door de gemeente in te vullen
Datum ontvangst
Zaaknummer
Aanvraag voor
Locatie/plaats
Aanvraag wordt ingediend voor:
(van toepassing zijnde gemeente en soort bedrijf aankruisen)

□ Bladel

□ Eersel

□ Oirschot

□ Reusel-De Mierden

Postbus 11
5530 AA Bladel

Postbus 12
5520 AA Eersel

Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Postbus 11
5540 AA Reusel

De vergunning wordt aangevraagd voor de
uitoefening van een:

□
□

horecabedrijf
slijtersbedrijf

1. Gegevens aanvrager
1.1. Rechtsvorm

□ Natuurlijk(e) persoon/personen (1.2.)
□ Rechtspersoon/rechtspersonen (1.3. en 1.4)
1.2. Natuurlijk(e) persoon/personen (indien van toepassing)
Ondernemer 1
Naam en voornamen (voluit)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail

□

Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne
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□

Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit
wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.
Ondernemer 2
Naam en voornamen (voluit)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail

□
□

Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne

Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit
wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.
1.3. Rechtspersoon/rechtspersonen (indien van toepassing)
Rechtspersoon A
Naam
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Soort rechtspersoon

□
□
□
□
□

BV
NV
Stichting
Vereniging
Anders, namelijk …………………………………..

KvK-nummer
Rechtspersoon B
Naam
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Soort rechtspersoon
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□
□
□

BV
NV
Stichting

□
□

Vereniging
Anders, namelijk …………………………………..

KvK-nummer
1.4. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen (indien van toepassing)
Bestuurslid 1
Naam en voornamen (voluit)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Functie

□
□

Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne

Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit
wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.
Bestuurslid 2
Naam en voornamen (voluit)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Functie

□
□

Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne
Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit
wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

2. Aanvraag
2.1. De aanvraag heeft betrekking op:
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□

Vestiging van een nieuwe inrichting

□
□
□
□

Overname bestaande inrichting
Wijzigen ondernemingsvorm
Wijziging van de inrichting
(niet zijnde melding wijziging inrichting)

Anders, namelijk …………………………………..

3. Inrichting
3.1. Straatnaam en huisnummer
3.2. Postcode en plaats
3.3. Telefoonnummer
3.4. E-mail
3.5. Omschrijving van tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokalen waarvoor de
vergunning moet gelden
Situering in de inrichting
eventuele benaming
oppervlakte in m²
a. ………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………………………………………
d. ………………………………………………………………………………………………………………………………
U moet een plattegrondtekening van de inrichting indienen.
3.6. Voldoet de inrichting aan de eisen als genoemd
in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet?

□
□

3.7. Doet u een beroep op artikel 46 van de Dranken Horecawet?

□
□

Ja
Nee

Ja
Nee

3.7a. Zo ja, wilt u aangegeven op welke
grond/gronden het beroep is gebaseerd en ten
aanzien van welke van de hiervoor genoemde
lokaliteit(en)?

3.8. Is de inrichting voor publiek geopend?

□
□

Ja
Nee

4. Bijlagen
Algemeen

4.1. De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag
worden ingediend:
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□
□
□

Statuten van de rechtspersoon (indien van
toepassing)
Oprichtingsakte van de rechtspersoon (indien
van toepassing)
Koopovereenkomst of huurcontract van het
pand

□
□
□

Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief
aanduiding van functie van de ruimte, de
afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100
Plattegrondtekening van het terras, schaal
1:100 (indien van toepassing)
Per leidinggevende een ingevulde bijlage 1

5. Toelichting
Heeft u nog aanvullende informatie die voor de beoordeling van de aanvraag van belang is?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ondertekening
Aanvrager verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaatsnaam
Datum
Handtekening aanvrager
Informatie
Verklaring leidinggevende
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel,
waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een
leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet,
maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging
van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar bijlage 1 behorende bij
Model A. Per leidinggevende moet een ondertekende verklaring (bijlage 1) bij de aanvraag worden gevoegd.
Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen van de
afdeling VTH de Kempen. U bereikt hen via telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail
vergunningen@kempengemeenten.nl.
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Bijlage 1 behorende bij Model A - Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
1. Aanvraag
Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging
van een vergunning voor de uitoefening van een:

□
□

Horecabedrijf
Slijtersbedrijf

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt
2.1. Naam
2.2. Straatnaam en huisnummer
2.3. Postcode en plaats
2.4. Telefoonnummer
2.5. KvK-nummer
3. Persoonlijke gegevens leidinggevende
3.1. Aanhef

3.2. Naam en voornamen

□
□

Meneer
Mevrouw

3.3. Straatnaam en huisnummer
3.4. Postcode en plaats
3.5. Geboortedatum
3.6. Geboorteplaats
3.7. Telefoonnummer
3.8. Mobiel telefoonnummer
3.9. E-mail
3.10. In loondienst

3.11. Aantal uren werkzaam in de inrichting

□
□

Ja
Nee

………………….. uur per week
3.12. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening
van het horecabedrijf met ingang van (datum):
3.13. Beschikt over een verklaring sociale hygiëne

□
□

Ja
Nee

4. Toelichting
Heeft u nog aanvullende informatie die voor de verklaring van belang is?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ondertekening
Leidinggevende verklaart deze bijlage volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaatsnaam
Datum
Handtekening leidinggevende
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