
 

ALCOHOLWET (MODEL C) 

Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de ALCOHOLWET 
 

 

 

N U N S P E E T  ·  E L S P E E T  ·  H U L S H O R S T  ·  V I E R H O U T E N   

 

  
1. Vraagt u de ontheffing persoonlijk aan of namens een bedrijf/vereniging/stichting? 

 Persoonlijk (ga naar vraag 2 en vervolgens naar vraag 5) 
 Bedrijf/vereniging/stichting (u kunt vraag 2 overslaan en doorgaan naar vraag 3) 

 
2. Persoonlijk: aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bevat 

ten minste de volgende elementen: 

a. Naam:      Voornamen:      

b. Adres:            

c. Postcode en woonplaats:          

d. Telefoon:            

e. E-mailadres:_______________________________________________________________________ 

f. Geboortedatum:           

g. Geboorteplaats:           

h. BSN-nummer:           

 
3. Bedrijf/vereniging/stichting: aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van 

de Alcoholwet bevat ten minste de volgende elementen: 
a. Naam:     __________________________________________ 

b. KvK-nummer:______________________________________________________________________ 

c. Postadres:            

d. Postcode en woonplaats:          

 
4. Gegevens contactpersoon bedrijf/vereniging/stichting: 

a. Naam:      Voornamen:      

b. Telefoon:            

c. E-mailadres:_______________________________________________________________________ 

5. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij u van plan bent zwak-alcoholhoudende 
dranken te gaan verstrekken: 

Locatie: (zo precies mogelijk omschrijven)         

             

Gelegenheid:             

  Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten  
  periode van ten hoogste twaalf dagen. 
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6. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd? 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 van  tot  uur en van  tot  uur 

 

7. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-
alcoholhoudende drank zal plaatsvinden:  

Verantwoordelijke 1: 

a. Naam:      Voornamen:      

b. Adres:            

c. Postcode en woonplaats:          

d. Telefoon:            

e. Geboortedatum:           

f. Geboorteplaats:           

g. BSN-nummer:           

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 

Verantwoordelijke 2: 

a. Naam:      Voornamen:      

b. Adres:            

c. Postcode en woonplaats:          

d. Telefoon:            

e. Geboortedatum:           

f. Geboorteplaats:           

g. BSN-nummer:           

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 

Verantwoordelijke 3: 

a. Naam:      Voornamen:      

b. Adres:            

c. Postcode en woonplaats:          

d. Telefoon:            

e. Geboortedatum:           

f. Geboorteplaats:           
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g. BSN-nummer:           

 Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

 Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 

5. Terugkerend evenement 

  Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. 
  De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van 

dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 

 
___________________________________    __________________________________ 
(Plaats en datum)      (Handtekening aanvrager) 
 


