
Model B 

 

Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 

van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een 

horecabedrijf door een paracommerciële 

rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de 

Alcoholwet.  
 

Adresgegevens 

Gemeente Oisterwijk, 

Postbus 10101 

5060 GA Oisterwijk 

 

1. Rechtspersoon / rechtspersonen 

 

Rechtspersoon A:  

 

a. Naam:    ___________________________________________________ 

 

b. Vestigingsplaats:  ___________________________________________________ 

 

c. emailadres  ___________________________________________________ 

 

Rechtspersoon B:  

 

a. Naam:    ___________________________________________________ 

 

b. Vestigingsplaats:  ___________________________________________________ 

 

c. emailadres:  ___________________________________________________ 

 

2. Kvk-nummer of vestigingsnummer:  ______________________________________ 

 

3. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen 

 

Bestuurslid 1:  

 

a. Naam en voornamen:   _____________________________________________ 

 

b. Straatnaam en huisnummer:  _____________________________________________ 

 

c. Postcode en plaatsnaam:  _____________________________________________ 

 

d. Telefoonnummer:   _____________________________________________ 

 

e. Geboortedatum:   _____________________________________________ 

 

f. Geboorteplaats:   _____________________________________________ 

 

g. Burgerservicenummer:  _____________________________________________ 

 

h. emailadres   _____________________________________________ 

 

Bestuurslid 2:  

 

a. Naam en voornamen:   _____________________________________________ 



 

b. Straatnaam en huisnummer:  _____________________________________________ 

 

c. Postcode en plaatsnaam:  _____________________________________________ 

 

d. Telefoonnummer:   _____________________________________________ 

 

e. Geboortedatum:   _____________________________________________ 

 

f. Geboorteplaats:   _____________________________________________ 

 

g. Burgerservicenummer:  _____________________________________________ 

 

h. emailadres   _____________________________________________ 

 

4. Naam, adres en telefoon van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden  

 

a. Naam inrichting:  _____________________________________________ 

 

Telefoonnummer inrichting: _____________________________________________ 

 

b. Straatnaam en huisnummer:  _____________________________________________ 

 

c. Postcode en plaatsnaam:  _____________________________________________ 

 

d. emailadres:   _____________________________________________ 

 

5. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor 

de vergunning moet gelden 

 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²  

 

a.  ________________________________________________     _____________m² 

 

b.  ________________________________________________     _____________m² 

 

c. _________________________________________________     _____________m² 

 

d. _________________________________________________     _____________m² 

 

e. _________________________________________________     _____________m² 

 

 

□ De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in de Alcoholwet 

 

  

6. De aanvraag heeft betrekking op:   

 

□ De vestiging van een nieuw paracommercieel bedrijf 

□ Andere omstandigheden, namelijk:  ___________________ 
 

  



 

7. 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, 

 

te______________________________________ woonplaats,__________________ land. 

 

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

 

8.  De inrichting is voor het publiek geopend op:  

 

 □ 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 alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening 

genoemde tijden.  

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld op _____________________________________datum, 

 

te _________________________________ woonplaats, __________________________land.  

 

 

____________________________________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 Model B.  

 

 

Bijlagen: 

_________X_ verklaring(en) van een leidinggevende werkzaam in de inrichting  

_________X_ Bibob vragenformulier 

_________X_ bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne 

_________X_ bestuursreglement 

_________X_ kopieën legitimatiebewijzen bestuurder(s) en leidinggevende(n). 

 

Geef dit formulier en bijlage(n) af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk 

aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 

5060 GA Oisterwijk 

 

  



Bijlage behorende bij Model B 

 

 

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting 
(per leidinggevende een bijlage invullen) 

 

1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de 

uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf.  

 

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:  

 

a. Naam:    _______________________________________________ 

 

b. Straatnaam en huisnummer:  _______________________________________________ 

 

c. Postcode en plaatsnaam:  _______________________________________________ 

 

3. Persoonlijke gegevens 

 

a. Naam en voornamen:   _______________________________________________ 

 

b. Straatnaam en huisnummer:  _______________________________________________ 

 

c. Postcode en plaatsnaam:  _______________________________________________ 

 

d. Telefoonnummer:   _______________________________________________ 

 

e. Geboortedatum:   _______________________________________________ 

 

f. Geboorteplaats:  _______________________________________________ 

 

g. Burgerservicenummer: 

 _______________________________________________ 

 

□ beschikt over een verklaring sociale hygiëne  

 

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf 

 

met ingang van:  __________________________________________________datum 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld op  ______________________________________datum, 

 

te ________________________________woonplaats, ___________________________land.  

 

 

___________________________________handtekening 


