
 

 

 

 

 

 

 

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet (model C) 
   

1. Aanvrager 
a. naam en voornamen  : …………………………………………………………. 

b. straatnaam en huisnummer : …………………………………………………………. 

c. postcode en woonplaats : …………………………………………………………. 

d. telefoonnummer  : …………………………………………………………. 

e. geboortedatum   : …………………………………………………………. 

f. geboorteplaats   : …………………………………………………………. 

g. e-mailadres   : ……………………………………………………. 

 

2. Omschrijving van de plaats en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-

alcoholhoudende dranken te gaan verstrekken 
Locatie    : …………………………………………………………. 

Gelegenheid   : …………………………………………………………. 

Situatietekening toevoegen  : (verplicht) 

 

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing 

gevraagd wordt (aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen) 

Datum Vanaf (uur) Tot (uur) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van 

Leidinggevende I * 

a. naam en voornamen  : ……………………………………………………….. 

b. burgerservicenummer  : ……………………………………………………….. 

c. straatnaam en huisnummer : ……………………………………………………….. 

d. postcode en woonplaats : ……………………………………………………….. 

e. telefoonnummer  : ……………………………………………………….. 

f. geboortedatum   : ……………………………………………………….. 

g. geboorteplaats   : ……………………………………………………….. 

h. in bezit van SVH  : ja / nee (diploma meesturen!) 

** 
Dit formulier + bijlages graag volledig ingevuld 
en ondertekend sturen naar 
gemeente@reimerswaal.nl. U kunt het formulier 
+ bijlages ook per post sturen naar Gemeente 
Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via 14 0113 of 
gemeente@reimerswaal.nl 
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Leidinggevende II * 

a. naam en voornamen  : ……………………………………………………….. 

b. burgerservicenummer  : ……………………………………………………….. 

c. straatnaam en huisnummer : ……………………………………………………….. 

d. postcode en woonplaats : ……………………………………………………….. 

e. telefoonnummer  : ……………………………………………………….. 

f. geboortedatum   : ……………………………………………………….. 

g. geboorteplaats   : ……………………………………………………….. 

h. in bezit van SVH  : ja / nee (diploma meesturen!) 

 

Leidinggevende III * 

a. naam en voornamen  : ……………………………………………………….. 

b. burgerservicenummer  : ……………………………………………………….. 

c. straatnaam en huisnummer : ……………………………………………………….. 

d. postcode en woonplaats : ……………………………………………………….. 

e. telefoonnummer  : ……………………………………………………….. 

f. geboortedatum   : ……………………………………………………….. 

g. geboorteplaats   : ……………………………………………………….. 

h. in bezit van SVH  : ja / nee (diploma meesturen!) 

 

* heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt en is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag, 

kopie ID bewijs of paspoort meesturen. 

 

Naar waarheid ingevuld: 

 

 

……………………………. …………………………….. ……………………………….. 

(plaatsnaam)  (datum)    (handtekening) 

Als het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om 

aanvullende gegevens gevraagd worden.  

  



GEMEENTE REIMERSWAAL 

 

Gemeente Reimerswaal 3 
Zaak  / Document   

BIJLAGE 1: aanvullende vragen (in het kader van de Zeeuws brede campagne om alcoholmisbruik 

onder jongeren tegen te gaan www.laatzenietverzuipen) 

 

1. Kruist u aan welke leeftijdsgroepen u verwacht op het evenement. 

 

Leeftijdsopbouw: 

o 0 – 10 jaar (zonder aanwezigheid ouders) 

o 0 – 10 jaar (met aanwezigheid ouders) 

o 10 – 18 jaar (zonder aanwezigheid ouders) 

o 10 – 18 jaar (met aanwezigheid ouders) 

o 18 – 30 jaar 

o 30 – 45 jaar  

o > 45 jaar 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

2. Hoeveel bezoekers worden in totaal verwacht? 

 

……. bezoekers 

 

3. Welke maatregelen treft u tijdens het evenement om schadelijk alcoholgebruik ofwel 

overmatige consumptie tegen te gaan? 

Maatregelen Beschrijving 

o Het alcoholbeleid wordt kenbaar 

gemaakt bij het personeel 

 

 

o Er is ruime keuze in alcoholvrije 

dranken 

 

 

o Er wordt gecontroleerd op 

doorschenken en dronkenschap 

 

 

o Anders, namelijk 

 

 

 

 

VRAAG 4 en 5 ALLEEN VOOR EVENEMENTEN WAAR OOK JONGEREN ONDER DE 18 JAAR 

KOMEN. 

4. Welk leeftijdscontrole systeem gebruikt u in het kader van de wettelijke 

leeftijdscontroleplicht? 

 

Op grond van artikel 20 van de Alcoholwet is het verboden alcoholhoudende drank te 

verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft 

bereikt. Om het vaststellen van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop goed uit te kunnen voeren 

is het belangrijk om barpersoneel te ondersteunen bij deze (vaak lastige) taak. Daar zijn 

verschillende mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld het werken met polsbandjes, het hanteren 

van een minimum toegangsleeftijd of de inzet van leeftijdscontrole apparatuur.  

 

In de volgende 2 vragen kunt u aangeven volgens welke systematiek de leeftijdscontrole 

tijdens uw evenement zal plaatsvinden. Zonder deze informatie, of wanneer de gemeente 

twijfelt aan de effectiviteit van de leeftijdscontrole op uw evenement, dan zal er sprake zijn van 

extra toezicht door de gemeente of de NVWA. 
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Omschrijf het eigen systeem aan de hand van de volgende zaken: 

Kenmerken van het systeem (concrete 

maatregelen) 

 

 

 

 

Wijze waarop personeel wordt geïnformeerd 

 

 

 

 

 

Bevordering naleving van de regels 

 

 

 

 

 

 

5. Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 18 jaar kenbaar gemaakt? 

 

Voorafgaand aan het evenement: 

 

 

 

 

 

Tijdens het evenement: 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 6 ALLEEN VOOR GROTE EVENEMENTEN 

6. Geef op de plattegrond van het evenemententerrein aan waar de tappunten zich bevinden 

en welk assortiment er per tappunt te verkrijgen is (niet-alcoholhoudend en 

zwakalcoholhoudend) 


