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Model A 
 

 

 

Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning  
 

Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet aanvragen voor het 

uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon. 

 

 
1. VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD VOOR DE UITOEFENING VAN: 

O Het horecabedrijf 

O Het slijtersbedrijf 

 

 
2.  DE AANVRAAG HEEFT BETREKKING OP: 

O De vestiging van een nieuw bedrijf. 

O De overname van een bestaand bedrijf. 

O De wijziging van de ondernemingsvorm. 

O Andere omstandigheden, namelijk: ……………………………………………………………………… 
 

 
3. ONDERNEMINGSVORM: 

o Natuurlijk persoon (u kunt vraag 5 en 6 overslaan) 

O Rechtspersoon ( u kunt vraag 3 overslaan) 
 

Naam:  ..................................................................................................................................................  

Handelsnaam (rechtspersoon):  ...........................................................................................................  

Kvk-nummer: ........................................................................................................................................ . 

Vestigingsnummer : .............................................................................................................................. . 

e-mailadres contactpersoon : ............................................................................................................... . 

 

 
4. NATUURLIJKE PERSOON/PERSONEN  

(voor iedere ondernemer moet u ook het formulier ‘Bijlage behorende bij model A’ indienen) 

 

Ondernemer 1: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................  

 

O Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
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O Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 

wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 

 

Ondernemer 2: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................ 
  

O Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

O Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 
wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 

 

Ondernemer 3: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................ 
  

O Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

O Ondernemer 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 
wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 

 

 

5.  RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN 

 

Rechtspersoon A registratienummer KvK: ........................................................................  

Naam : ............................................................................................................  

Vestigingsplaats : ............................................................................................................  

 

Rechtspersoon B registratienummer KvK: ........................................................................  

Naam : ............................................................................................................  

Vestigingsplaats : ............................................................................................................  

 

Rechtspersoon C registratienummer KvK: ........................................................................  

Naam : ............................................................................................................  

Vestigingsplaats : ............................................................................................................  
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6.   NAMEN VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE RECHTSPERSOON/RECHTSPERSONEN  

(voor iedere bestuurder moet u ook het formulier ‘Bijlage behorende bij model A’ indienen) 

 

Bestuurslid 1: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................  

 

O Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

O Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 
wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 

 

Bestuurslid 2: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................ 
  

O Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

O Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 
wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 

 

Bestuurslid 3: 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................ 
  

O Bestuurslid 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

O Bestuurslid 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Dit 
wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring. 
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7.  ADRES VAN DE INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN: 

 

Naam inrichting                     : ............................................................................................................   

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

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

 

 
8.  OMSCHRIJVING VAN DE TOT DE INRICHTING BEHORENDE LOKALITEITEN (inclusief 

terrassen) WAARVOOR DE VERGUNNING MOET GELDEN: 

 

Plaats in de inrichting en eventuele benaming     Oppervlakte in m2 

 

1 ……………………………………………………………………...   …………………… 

2 ……………………………………………………………………...   …………………… 

3 ………………………………………………………………………   …………………… 

4 ………………………………………………………………………   …………………… 

 

O De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholbesluit.  

wetten.nl - Regeling - Alcoholbesluit - BWBR0045211 (overheid.nl) 
 

 

9.  GEWENSTE OPENINGSTIJDEN                   GESCHAT AANTAL BEZOEKERS 

 

maandag          van ………………….. tot   ………………   uur   ……………… personen 

dinsdag             van ………………….. tot ………………….uur   ………………  personen 

woensdag         van ………………….. tot ………………….uur   ………………  personen 

donderdag        van ………………….. tot ………………….uur   ……………….  personen 

vrijdag               van ………………….  tot ………………….uur   ……………….  personen 

zaterdag           van ………………….. tot ………………….uur   ………………   personen 

zondag             van ………………….. tot ………………….uur   ………………   personen 

 

 
10.  IS DE INRICHTING VOOR HET PUBLIEK GEOPEND 

 

O Ja 
O Nee 
 

Een horeca-inrichting of een slijterij mag niet geopend zijn voor publiek voordat de Alcoholwet-

vergunning is verstrekt. 

 

 

  

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045211/2021-07-01


5 
 

 

 

11.  ONDERTEKENING 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

op (datum) : ............................................................................................................  

te (woonplaats) : ............................................................................................................  

in (land) : ............................................................................................................  

 

door: 

(naam/namen) : ............................................................................................................  

 

 

 

handtekening(en)     : ............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel 

waarop alle leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld.  

Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde 

lid, van de Alcoholwet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening.  

Het aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden 

van een leidinggevende op een nieuwe Alcoholwetvergunning wordt verwezen naar de Bijlage 

behorende bij Model A. Voor het melden van wijzigingen met betrekking tot de leidinggevenden op 

een bestaande Alcoholwetvergunning wordt verwezen naar het formulier Wijzigingen leidinggevenden 

Model A. 

 

Bij de aanvraag hoort een aantal verplichte bijlagen. Een volledige aanvraag voorkomt een 

hersteltermijn en bespoedigt de afhandeling. Bij dit aanvraagformulier ontvangt u daarom een 

‘checklist aanvraag Alcoholwet’. Zit de checklist er niet bij of heeft u de checklist niet meer? Neem dan 

contact op met de vergunningverleners van de gemeente Lelystad: 

veiligheidsvergunningen@lelystad.nl   

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=29&g=2021-09-03&z=2021-09-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=8&g=2021-09-03&z=2021-09-03
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&artikel=8&g=2021-09-03&z=2021-09-03
mailto:veiligheidsvergunningen@lelystad.nl

