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Aanvraagformulier   
Alcoholwetontheffing (model C)☐ 
 

1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager 
d 

a. Naam en voornamen:                                                       _________________________   __  

b. Straatnaam en huisnummer:                                                       _____________________ _  

c. Postcode en plaatsnaam:                                                       _________       ____________ _  

d. Telefoonnummer:                                                                          _____________________ _  

e. Geboortedatum:                                                                             _____________________ _  

f. Geboorteplaats:                                                                               _____________________ _ 

 

2. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager 

voornemens is zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken  
e

Locatie: _________________________________ ____                     ______    __________ 

Gelegenheid:_________________________________ ________                ________ ____ 

 

☐ Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode       
v    van ten hoogste twaalf dagen. 
 

3. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd? 

 
..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 
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..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 

..….. dag, datum ……………. , van .. .. uur tot .. .. uur. 
 

4. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de 

verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden 
d 

Verantwoordelijke 1 

a. Naam en voornamen:                                                       _________________________   __  

b. Straatnaam en huisnummer:                                                       _____________________ _  

c. Postcode en plaatsnaam:                                                       _________       ____________ _  

d. Telefoonnummer:                                                                          _____________________ _  

e. Geboortedatum:                                                                             _____________________ _  

f. Geboorteplaats:                                                                               _____________________ _ 

☐ heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

☐ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 
 

Verantwoordelijke 2

a. Naam en voornamen:                                                       _________________________   __  

b. Straatnaam en huisnummer:                                                       _____________________ _  

c. Postcode en plaatsnaam:                                                       _________       ____________ _  

d. Telefoonnummer:                                                                          _____________________ _  

e. Geboortedatum:                                                                             _____________________ _  

f. Geboorteplaats:                                                                               _____________________ _ 

☐ heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

☐ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 
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5. Terugkerend evenement 
(indien van toepassing) 
d 

☐ Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. 

☒ De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschied telkenmale onder onmiddellijke 
leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 

 

6. Verklaring en ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Datum:_________________________________ 

 

Plaatsnaam:______________________________ 

 

 

Naam:__________________         ___________ 

 

Handtekening:___________________________

 

 

 


