DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet
vergunning(model A)
Aanvraag ter verkrijging van 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.

1. De

vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van

□
□

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

2. Ondernemingsvorm

□
□

Natuurlijk(e) persoon / personen
Rechtspersoon / rechtspersonen

Kvk-nummer of vestigingsnummer: …………………………………………………………………………………………….
Indien er sprake is van een vennootschap onder firma, firma- of handelsnaam invullen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Natuurlijk(e)

persoon/personen

Ondernemer 1:
• Naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………………………….
•

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………

•

Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………….

•

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………..

•

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….

•

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….

□
□

Ondernemer I beschikt over een verklaring sociale hygiëne.
Ondernemer I 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.
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Ondernemer 2:
•

naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………………………….

•

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………

•

Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………….

•

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………..

•

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….

•

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….

□
□

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.

4. Rechtspersoon/rechtspersonen
Rechtspersoon A:
•

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Vestigingsplaats: ………………………………………………………………………………………………………………..

Rechtspersoon B:
•

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………………………………………..

5. Namen

van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

Bestuurslid 1:
•

Naam en voornamen:…………………………………………………………………………………………………………………

•

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………..

•

Postcode en plaatsnaam: …………………………………………………………………………………………………………

•

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………….

•

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………

•

Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………….

□
□

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.
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Bestuurslid 2:
•

Naam en voornamen:…………………………………………………………………………………………………………………

•

Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………..

•

Postcode en plaatsnaam: …………………………………………………………………………………………………………

•

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………….

•

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………

•

Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………….

□
□

6.

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.

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
•

Straatnaam en huisnummer:………………………………………………………………………………………………….

•

Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………………………………

7. 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
•

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

•

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

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

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

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet.

□

Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?:

□

Ja

□

Nee

Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke
lokaliteiten:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. De

aanvraag heeft betrekking op:

□ De vestiging van een nieuw bedrijf
□ De overname van een bestaand bedrijf
□ Een wijziging van de ondernemingsvorm
□ Andere omstandigheden, namelijk:
..........................................................................................................................

9. De

inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en
tijdstippen
dag

van/uur

tot/uur

maandag
……………………………………………………………………………………………………………………………………
dinsdag
……………………………………………………………………………………………………………………………………
woensdag
……………………………………………………………………………………………………………………………………
donderdag
……………………………………………………………………………………………………………………………………
vrijdag
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zaterdag
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zondag
……………………………………………………………………………………………………………………………………

10.

Ondertekening aanvrager,
Aldus naar waarheid ingevuld

Plaats…………………………………………………………………………………………….Datum………………………………………………

Handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Drank- en Horecawet
Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting

1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een
vergunning/voor het wijzigen van het aanhangsel voor de uitoefening
van

□
□

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt
a. Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Straatnaam en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………..
c. Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………

3. Natuurlijke persoon
•

Naam en voornamen:……………………………………………………………………………………………………………

•

Straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………

•

Postcode en plaatsnaam: …………………………………………………………………………………………………….

•

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………

•

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………..

•

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….

4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit bedrijf met
ingang van
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Hij/zij zal op de onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting
aanwezig zijn:
van/uur
tot/uur
maandag
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dinsdag
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
woensdag
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
donderdag
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
vrijdag
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zaterdag
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zondag
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6. Verklaring sociale hygiëne

□

Hij/zij beschikt over de verklaring sociale hygiëne

7. Ondergetekende is

□
□

in loondienst (arbeids- detacherings-, uitzendovereenkomst bijvoegen)
niet in loondienst, reden daarvan is :

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

8. Ondertekening aanvrager
plaats ………………………………………………………………………..datum………………………………………………………………..
Handtekening………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Stukken die moeten worden ingediend bij aanvraag drank- en horecavergunning
O aanvraagformulier drank- en horecawet
O aanvraagformulier exploitatievergunning
O Bibob quickscan formulier*
O verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting (iedere leidinggevende) *
O geldig identiteitsbewijs/verblijfsvergunning ondernemer/leidinggevende *
O uittreksel handelsregister kamer van koophandel*
O verklaring sociale hygiëne of * verklaring ex art 41 Drank- en Horecawet
vakbekwaamheid
* indien beroep op het overgangsrecht: gewaarmerkte kopie van de vergunning
die op 31-12-1995 rechtsgeldig was -> vermelding als bedrijfsleider/beheerder

* indien u deze stukken al in het bezit van de gemeente zijn, in het kader van een drank- en
horecavergunningprocedure, hoeft u deze niet opnieuw te overleggen.

Let op !! zonder de gevraagde bijlage kan de aanvraag niet in behandeling genomen
worden

Het is belangrijk dit formulier juist en volledig in te vullen. Dit versnelt de afdoening. Indien
relevante informatie ontbreekt, wordt uw aanvraag pas verder in behandeling genomen als u de
ontbrekende informatie heeft aangeleverd. Indien u niet voldoet aan het verzoek om ontbrekende
informatie aan te leveren kan besloten worden uw aanvraag verder niet in behandeling te nemen.
Kijk daarom ook goed naar de gevraagde bijlagen. Hierop staat aangegeven welke stukken u moet
bijvoegen.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning bent u leges
verschuldigd, deze bedragen
kunt u terugvinden in de tarieventabel behorende bij de
legesverordening van de gemeente Valkenburg. De leges worden in rekening gebracht voor het in
behandeling nemen van de aanvraag. U bent de leges dus altijd verschuldigd, ongeacht of positief of
negatief over uw aanvraag wordt besloten.
Vergunningen-, wettelijke voorschriften en overige zaken die van belang (kunnen) zijn bij de
exploitatie van een horecabedrijf:
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan regelt o.a. voor welke doeleinden een pand mag worden gebruikt. U dient er
rekening mee te houden dat de locatie waar u een horecabedrijf wenst te exploiteren voor
horecadoeleinden bestemd is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team
vergunningen of zelf de check doen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Exploitatievergunning
Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een exploitatievergunning nodig op grond van 2.16.2
van de Omgevingsverordening 2019.
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Terras
Indien u een terras wenst te exploiteren bij een horecabedrijf dient u dit aan te geven bij uw
aanvraag exploitatievergunning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team
vergunningen.
Drank- en horecavergunning
Voor het verkopen van alcoholhoudende drank, is op grond van de Drank- en horecawet een dranken horecavergunning nodig.
Milieuwetgeving
Op een horecabedrijf zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing, tenzij voor het
bedrijf een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met team vergunningen of op www.infomil.nl
Omgevingsvergunning
Vaak hebt u een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). U kunt via de website www.omgevingsloketonline.nl een vergunningscheck doen. U ziet dan
of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Zo heeft
u onder andere een omgevingsvergunning en/of melding nodig voor het in gebruik nemen van het
pand (brandveilig gebruik) indien er meer dan 50 mensen verblijven en/of 5 personen of meer
overnachten. Indien u het pand verbouwt, een inrichting (bedrijf) in gebruik neemt, reclame
aanbrengt, gebruik van een perceel in afwijking van het bestemmingsplan, een uitweg maakt of
sloopwerkzaamheden uitvoert kan er ook een vergunningplicht en/of meldingsplicht zijn. Soms zijn
er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Welke dit zijn,
vindt u in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.
Speelautomaten (Wet op de kansspelen)
Voor het plaatsen van een speelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning op
grond van de Wet op de Kansspelen nodig.
Voor meer informatie, twijfels of vragen kunt u contact opnemen met team vergunningen van
Valkenburg a/d Geul.
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
De gemeente is telefonisch bereikbaar via een 5-cijferig telefoonnummer:
14 043 (vanuit het buitenland 0031 43 60 99 292) van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot
12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
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