
 

 
 

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

 
 1 Persoonlijke gegevens van de aanvrager  

 

a. naam en voornamen    

b. straatnaam en huisnummer    

c. postcode en woonplaats    

d. telefoonnummer    

e. e-mailadres    

f. geboortedatum    

g. geboorteplaats    
 

 

locatie:    

gelegenheid:    

 
 3 Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt ontheffing gevraagd?  

 
dag, datum en tijdstippen  

   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 

     
 

 

Leidinggevende 1 Burgerservicenummer:    

a. naam en voornamen    

b. straatnaam en huisnummer    

c. postcode en woonplaats    

d. telefoonnummer    

e. e-mailadres    

f. geboortedatum    

g. geboorteplaats    

ALCOHOLWET 

2 Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwak- 
alcoholhoudende drank te verstrekken 

4 Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak- 

alcoholhoudende drank zal plaatsvinden 

Model C 



heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

Leidinggevende 2 Burgerservicenummer:            

a. naam en voornamen    

b. straatnaam en huisnummer    

c. postcode en woonplaats    

d. telefoonnummer    

e. e-mailadres    

f. geboortedatum    

g. geboorteplaats    

 
heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

Leidinggevende 3 Burgerservicenummer:            

a. naam en voornamen    

b. straatnaam en huisnummer    

c. postcode en woonplaats    

d. telefoonnummer    

e. e-mailadres    

f. geboortedatum    

g. geboorteplaats    

 
heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 Aldus naar waarheid ingevuld  

 
op (datum)    
te (plaatsnaam)    
land    

 
(handtekening) 

 
 Bijlage(n)  

 
Bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne van de leidinggevenden (originele moet getoond worden) 


