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Aanvraagformulier Drank- en Horecawet 

artikel 3, drank- en horecavergunning 

Model A – regulier  

 

Het indienen van deze aanvraag kan door deze te versturen naar: 

Balie BML, Postbus 5, 5340 BA  OSS, of via BalieBML@oss.nl  

 

1. Gegevens contactpersoon 

a. Achternaam:     

b. Voornamen:     

c. Postadres:     

d. Postcode en plaats:    

e. Telefoonnummer (mobiel):   

f. Telefoonnummer (vast):   

g. E-mailadres:     

 

2. Gegevens aanvrager 

a. KvK-nummer:    

b. Handelsnaam:    

c. Ondernemingsvorm: ☐ Eenmanszaak ☐ V.O.F. (Vennootschap Onder Firma)  ☐ B.V. (Besloten Vennootschap) ☐ Stichting ☐ Vereniging ☐ anders, namelijk: 
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3. Gegevens inrichting 

a. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van het ☐ horecabedrijf ☐ slijtersbedrijf 

b. Reden van aanvraag: ☐ vestiging van een nieuw bedrijf ☐ wijziging ondernemingsvorm ☐ overname van een bestaand bedrijf ☐ wijziging van de inrichting ☐ anders, namelijk: 

  

c. Naam inrichting:    

d. Adres:      

e. Postcode en plaats:    

f. Is de inrichting al voor publiek geopend?   ☐ ja  ☐ nee 
 

g. Lokaliteiten: 

benaming:    plaats in de inrichting: afmeting: 

1.  m² 

2.  m² 

3.  m² 

4.  m² 

5.  m² 

 

h. Wilt u terrassen plaatsen? 

nee ☐  ja ☐: 
   situering:     afmeting: ☐ voorzijde     m² ☐ achterzijde    m² ☐ binnenplaats     m² ☐ anders, namelijk:    

    m² 
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4. Natuurlijke personen & leidinggevenden 

Vul hier de gegevens in van de natuurlijke personen die te maken hebben met uw 

bedrijf als bestuurder, vennoot en/of leidinggevende. Wij vragen informatie op bij 

politie en justitie over het levensgedrag van de leidinggevenden. 

 

I. Achternaam:     

Alle voornamen:    

Woonadres:     

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Rol in het bedrijf:    ☐ bestuurder ☐ vennoot ☐ leidinggevende 
In het bezit van een verklaring sociale hygiëne:  ☐ ja  ☐ nee 
 

II. Achternaam:     

Alle voornamen:    

Woonadres:     

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Rol in het bedrijf:    ☐ bestuurder ☐ vennoot ☐ leidinggevende 
In het bezit van een verklaring sociale hygiëne:  ☐ ja  ☐ nee 

 

III. Achternaam:     

Alle voornamen:    

Woonadres:     

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Rol in het bedrijf:    ☐ bestuurder ☐ vennoot ☐ leidinggevende 
In het bezit van een verklaring sociale hygiëne:  ☐ ja  ☐ nee 
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IV. Achternaam:     

Alle voornamen:    

Woonadres:     

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Rol in het bedrijf:    ☐ bestuurder ☐ vennoot ☐ leidinggevende 
In het bezit van een verklaring sociale hygiëne:  ☐ ja  ☐ nee 

 

V. Achternaam:     

Alle voornamen:    

Woonadres:     

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Rol in het bedrijf:    ☐ bestuurder ☐ vennoot ☐ leidinggevende 
In het bezit van een verklaring sociale hygiëne:  ☐ ja  ☐ nee 
 

5. Benodigde bijlagen ☐ uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de 

onderneming(en); ☐ tekening van de inrichting, op schaal met vermelding van de functie van 

 elke ruimte, de afmetingen en oppervlakten; ☐ tekening van de terrassen, op schaal met vermelding van de afmetingen en

 oppervlakten; ☐ het formulier ‘Benodigde gegevens inrichtingseisen’; ☐ technische informatie over de capaciteit van de mechanische ventilatie van 

iedere lokaliteit; ☐ voor iedere leidinggevende: 

- een leidinggevendenverklaring (Bijlage bij aanvraagformulier); 

- een kopie van de arbeidsovereenkomst (indien van toepassing). 
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6. Ondertekening 

Gelet op: 

• dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld; 

• dat onjuiste gegevens tot gevolg kunnen hebben dat: 

o de aanvraag wordt geweigerd; 

o de drank- en horecavergunning wordt ingetrokken. 

• dat een onvolledige aanvraag vertraging geeft in de behandeling daarvan. 

 

a. Naam *     

b. Plaats      

c. Datum      

d. Handtekening     

 

* LET OP: degene die ondertekent moet een persoon zijn die namens de ondernemingsvorm mag tekenen. 


