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Aanvraag drank- en horecavergunning (model A) 

1. Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van:

Horecabedrijf

Slijtersbedrijf 

Is het horeca- of slijterijbedrijf al open voor publiek? 

Ja 

Nee 

2. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden:

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer 

E-mail

3. Wat is de ondernemingsvorm?

Natuurlijk (e) persoon/personen (u kunt vraag 5 en 6 overslaan) 

Rechtspersoon/rechtspersonen (u kunt vraag 4 overslaan) 

KvK of vestigingsnummer 

Handelsnaam 

E-mail
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4. Natuurlijk (e) persoon/personen
Ondernemer 1
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Ondernemer 2
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Ondernemer 3
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

5. Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A

Rechtsvorm 

Naam 

Registratienummer KvK 

Vestigingsplaats 
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Rechtspersoon B

Rechtsvorm 

Naam 

Registratienummer KvK 

Vestigingsplaats 

Rechtspersoon C

Rechtsvorm 

Naam 

Registratienummer KvK 

Vestigingsplaats 

6. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Bestuurslid 1
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Bestuurslid 2
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer
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Bestuurslid 3
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

7. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden
Leidinggevende 1
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Leidinggevende 2
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Leidinggevende 3
Naam en voornamen 
(voluit) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Burgerservicenummer Telefoonnummer
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8. Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne (Originelen moeten worden
getoond!)

Verklaring Svh Onderwijscentrum ten aanzien van: 

1 

Datum afgifte 

2 

Datum afgifte 

3 

Datum afgifte 

Doet u met betrekking tot kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroep op overgangsrecht? 
Ja 

Nee 

Zo ja, ten aanzien van wie? 

Datum afgifte 

9. Situering in de inrichting en eventuele benaming Oppervlakte in m2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Voldoet de vestiging aan de inrichtingseisen van de dhw? 
Ja 

Nee 

Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet (overgangsrecht)? 
Ja 

Nee 
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Zo ja, aangeven op welke grond(en) het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de hiervoor 
genoemde lokaliteit(en)  

1. 

2. 

3. 

4. 

10. Reden aanvraag
Vestiging nieuw bedrijf 

Overname bestaand bedrijf 

Wijziging ondernemingsvorm 

Anders, namelijk: 

Gaat u ingrijpend verbouwen, zoals het vergroten van het vloeroppervlakte? 

Ja 

Nee 

11. De inrichting is voor publiek geopend op de volgende dagen en
tijdstippen:

Ma. van: tot en van tot 

Di. van: tot en van tot 

Wo. van: tot en van tot 

Do. van: tot en van tot 

Vrij. van: tot en van tot 

Za. van: tot en van tot 

Zo. van: tot en van tot
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12. Bijlagen
Aantal bijlagen vermelden 

Verklaring “bijlage model A” (één per leidinggevende) 

Arbeidsovereenkomsten 

Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne 

Over bijlage, te weten 

13. Verklaring en ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld, 

Naam 

Plaats Datum 

Handtekening 

U dient deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten met een horecabedrijf of 
slijtersbedrijf te versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl, of per post naar Postbus 
42, 7080AA GENDRINGEN. 
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