
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
vergunningen@leeuwarden.nl

Alcoholwet Model B
Aanvraag voor een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een 
paracommerciële rechtspersoon (artikel 3 Alcoholwet)

Naam

Vestigingsplaats

Naam

Vestigingsplaats

Rechtspersoon A Rechtspersoon B

Bestuurslid 1

KvK-nummer

3    Namen van bestuursleden van de rechtsperso(o)n(en)

1    Rechtsperso(o)n(en)

2    KvK-nummer
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Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum    Geboortegemeente

Burgerservicenummer     Telefoon 

Bestuurslid 2

Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum    Geboortegemeente

Burgerservicenummer     Telefoon 

Bestuurslid 3

Naam

Voornamen 

Adres  

Postcode en woonplaats

Geboortedatum    Geboortegemeente

Burgerservicenummer     Telefoon 
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Naam

Adres

Postode en woonplaats

Telefoon

E-mailadres

4    Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

Ligging in de inrichting (en eventuele benaming)       Oppervlakte

1.                        m2

2.                        m2

3.                        m2

4.                        m2

5.                        m2

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

0 Vestiging van een nieuwe bedrijf
0 Andere omstandigheden, te weten

Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 
Alcoholwet, vastgesteld op

Datum    Plaats    Land

Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.

Gedurende welke dagen en welke tijdstippen zal de inrichting geopend zijn:

Maandag van  uur       tot  uur

Dinsdag van  uur tot  uur

Woensdag van  uur tot  uur

Donderdag van  uur tot  uur

Vrijdag van  uur tot  uur

Zaterdag van  uur tot  uur
 
Zondag van  uur tot  uur

Gedurende de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet (gratis) alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de APV genoemde tijden.

5    Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

6    De aanvraag heeft betrekking op

7    Reglement sociale hygiene (Bestuursreglement)

8    Openingstijden
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9    Bijlagen

In te leveren stukken:

0 Bedrijfsplan: omschrijving van de overeenkomst van het horecabedrijf, de doelgroep, financiering.
0 Huur-/pacht
0 De statuten.
0 Kopie van Bestuursreglement.
0 Uittreksel uit de bestuursvergadering betreffende vaststelling van het bestuursreglement.
0 Lijst met barvrijwilligers (naw-gegevens). 
0 Plattegrond inrichting met daarop ingetekend de toiletten met het voorportaal.
0 Plattegrond terrastekening (indien van toepassing).
0 Overnamecontract (indien van toepassing)

       Ondertekening

Datum    Plaats     

Handtekening

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf 
staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt 
verwezen naar de bijlage behorende bij formulier verklaring leidinggevende.

Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot 
weigering of intrekking van de vergunning en is strafbaar.


