
GEMEENTE REIMERSWAAL 

 

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal 
 
De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als 
genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet, bevat de volgende elementen. 
 

Naam:  

Vestigingsadres:  

Correspondentieadres:  
 
 

 
 
1 

Rechtspersoon / rechtspersonen  

Rechtspersoon A 
 

 

Naam:  

Vestigingsplaats:  

Kvk-nummer of vestigingsnummer:  

Rechtspersoon B 
 

 

Naam  

Vestigingsplaats  

 
2 

Kvk-nummer of vestigingsnummer:  

 
3 

Namen van de bestuursleden van 
de rechtspersoon/ rechtspersonen 

Bestuurslid 1: 

Naam en voornamen:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

  
 

Namen van de bestuursleden van 
de rechtspersoon/ rechtspersonen 

Bestuurslid 2 

Naam en voornamen:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  
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Namen van de bestuursleden van 
de rechtspersoon/ rechtspersonen 

Bestuurslid 2 

Naam en voornamen:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

 
4 

Adres van de inrichting waarvoor 
de vergunning moet gelden 

 

Straatnaam en huisnummer:  
 

Postcode en plaatsnaam:  

 
 
5 

Omschrijving van de tot 
de inrichting behorende 
lokaliteiten en terrassen 
waarvoor de vergunning 
moet gelden 

Plaats in de inrichting, 
eventuele benaming en 
oppervlakte in m2 

Aantal bezoekers 

Lokaliteit 1   

Lokaliteit 2   

Lokaliteit 3   

Lokaliteit 4   

6 

De aanvraag heeft betrekking op  

De vestiging van een nieuw bedrijf  

Andere omstandigheden, namelijk:  

 
7 

Bestuursreglement  

Het bestuur van de paracommerciële 
rechtpersoon heeft het reglement omtrent 
sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, van de Alcoholwet, vastgesteld 
op datum, te woonplaats, land. 

(datum, plaats) 

Een kopie van het bestuursreglement is als 
bijlage bij de aanvraag verstrekt. 
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8 

Is de inrichting voor het publiek 
geopend 

 

Maandag van .. .. uur tot.. .. uur 

Dinsdag van .. .. uur tot.. .. uur 

Woensdag van .. .. uur tot.. .. uur 

Donderdag van .. .. uur tot.. .. uur 

Vrijdag van .. .. uur tot.. .. uur 

Zaterdag van .. .. uur tot.. .. uur 

Zondag van .. .. uur tot.. .. uur 

Gedurende de volgende dagen en 
tijdstippen wordt in de inrichting 
bedrijfsmatig of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank verstrekt binnen de 
in de gemeentelijke verordening genoemde 
tijden. 

 

 

Als bijlage toe te voegen 
documenten 

 

Kopie geldig legitimatiebewijs  van alle op 
de aanvraag staande personen 

 

Kopie van het bestuursreglement (moet 
ondertekend zijn door bestuur, met datum 
ondertekening) 

 

Kopie sociale hygiëne van minstens twee 
leidinggevenden 

 

Statuten van de rechtspersoon  

Lijst met gecertificeerde IVA bar-
vrijwilligers 

 

Recent uittreksel Kamer van Koophandel  

 
 

Verklaring en ondertekening aldus 
naar 
waarheid ingevuld 

 

Naam: Handtekening: 
 

Datum: Plaats: 
 

 
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een 
aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit 
aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het 
aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B. 
Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij 
Model B.  
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Eisen inrichtingen Alcoholwet 
 
Gemeente:  
Datum:  
Kenmerk:  

 
Betreft het verzoek van:  

 
Om vergunning tot het 
uitoefenen van het: 

Horecabedrijf   

 

Omschrijving van de tot 
de inrichting behorende 
lokaliteiten, terrassen of 
slijtlokaliteiten 
waarvoor de vergunning 
moet 
gelden 

Plaats in de inrichting, 
eventuele benaming en 
oppervlakte in m2 

Aantal bezoekers 

Lokaliteit 1   

Lokaliteit 2   

Lokaliteit 3   

Lokaliteit 4   

 

De inrichting voldoet aan de eisen als 
genoemd in het Bouwbesluit 2012? 

Ja/ nee 
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Omschrijving eisen inrichting Horecabedrijf (lokaliteit is “een ruimte 
die omsloten is door scheidingsconstructies”) 

 

 Lokaliteit 
1 

Lokaliteit 
2 

Lokaliteit 
3 

Opmerkingen 

Hoe groot is de 
(vloer)oppervlakte van de 
lokaliteit? Ten minste 1 
ruimte heeft een 
vloeroppervlakte van 35 
m². 

               
m2 

                    
m2 

                    
m2 

 

Wat is de minimale 
hoogte van de lokaliteit 
(van de vloer af 
gemeten)? Nieuwbouw 
2.60 meter en bestaande 
bouw* 2.10 meter. 

                     
m 

                
m 

                
m 

 

Is de lokaliteit voorzien 
van een minimale 
luchtverversingscapaciteit 
bij nieuwbouw van 4 
dm3/s per persoon 
(vereist voor nieuwbouw 
is dat de luchttoevoer 
rechtstreeks van buiten 
komt) of voor bestaande 
bouw* 2,12 dm3/s per 
persoon? 

Ja / nee Ja / nee Ja / nee  

Zijn er voor nieuwbouw 2 
toiletten, indien er 
maximaal 15 personen 
zijn aangewezen op het 
toilet dan volstaat 1 toilet. 
Voor bestaande bouw* 
geldt dat één toilet 
volstaat, indien er 
maximaal 25 personen 
op zijn aangewezen? 

Ja / nee Ja / nee Ja / nee  

Artikel 1.18 Heeft de 
inrichting een 
gebruiksmelding (meer 
dan 50 personen binnen) 
 
 
 
 

Ja / nee (zo 
ja, nummer 
invullen) 

Ja / nee (zo 
ja, nummer 
invullen) 

Ja / nee (zo 
ja, nummer 
invullen) 

 

Zijn de vluchtwegen vrij 
van obstakels 

Ja / nee Ja / nee Ja / nee  

Zijn de vluchtwegen 
breed genoeg (trap 45 
personen/m en deur 90 
personen/m) 

Ja / nee Ja / nee Ja / nee  
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Toegankelijkheidssector 
van toepassing (>150 
m2) 

Ja / nee, (zo 
ja, is er 
minimaal 1 
integraal 
toegankelijk 
toilet (1,65 x 
2,2 m 
aanwezig) 
 
 
 
 

Ja / nee, (zo 
ja, is er 
minimaal 1 
integraal 
toegankelijk 
toilet (1,65 x 
2,2 m 
aanwezig) 

Ja / nee, (zo 
ja, is er 
minimaal 1 
integraal 
toegankelijk 
toilet (1,65 x 
2,2 m 
aanwezig) 

  

Deuren draaien niet 
tegen de vluchtrichting in 
(nieuwbouw > 37 
personen en bestaande 
bouw* > 60 personen) 

Ja /nee Ja /nee Ja /nee  

Zijn voldoende 
blustoestellen aanwezig? 

Ja /nee Ja /nee Ja /nee  

Is het logboek aanwezig 
voor keuring van 
installaties (CV-ketel, 
geiser, noodverlichting, 
brandmeldinstallatie, 
elektra)? 

Ja /nee Ja /nee Ja /nee  

Eindconclusie, voldoet de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend aan het 
Bouwbesluit 2012?  Ja / nee 

Zo nee, wat (welk onderdeel/welke onderdelen) voldoet (voldoen) er niet aan de eisen? 

 
 
 
 

 
In te vullen door de gemeente 

Plaats: Datum: Handtekening: 
 
 

 
*Bestaande bouw moet voldoen aan de oorspronkelijke bouwvergunning, mits daarna niets meer is 
verbouwd. 
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Bijlage  bij omschrijving eisen inrichting HORECABEDRIJF 

Ruimte voor het omschrijven op welke plaats zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit 
bevindt en wat het vermogen van deze installatie is (in dm3/s). 
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Bijlage behorende bij Model B 
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting 
 
1 

Deze bijlage behoort bij een 
aanvraag ter verkrijging van een 
vergunning voor de uitoefening 
van het paracommerciële 
horecabedrijf: 

 

 
2 

Gegevens van de inrichting 
waarvoor de vergunning geldt: 

 

Naam:  
 

Straatnaam en huisnummer:  
 

Postcode en plaatsnaam:  
 

 
3 

Persoonlijke gegevens  

Naam en voornamen:  
 

Straatnaam en huisnummer:  
 

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

 

Beschikt over verklaring sociale hygiëne  

 

Verklaart leiding te geven aan de 
uitoefening van het paracommerciële 
horecabedrijf met ingang van: 

 

 
 

Aldus naar waarheid ingevuld  

Naam: 
 

Handtekening: 
 
 

Datum: 
 

Plaats: 

 
 

 


