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AANVRAAG VERGUNNING ALCOHOLWET 
MODEL C 

 
  
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend toegestuurd te worden aan:  
De Burgemeester van Enschede  
T.a.v. de afdeling Vergunningen  
Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE  
of digitaal naar postbus20@enschede.nl                                Voor nadere informatie: tel. 053-481 7100  
  

Aanvraag 
  
Ter verkrijging van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet voor het incidenteel 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.   
(uitsluitend invullen indien geen evenementenvergunning wordt aangevraagd!)  
  

1. Ondernemingsvorm  
□ Natuurlijk(e) persoon / personen (u kunt vraag 3 overslaan)  
□ Rechtspersoon / rechtspersonen  

  
KvK-nummer of vestigingsnummer  : …………………………………………………………………………  
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen    

: ………………………………………………………………………..  
 E-mailadres     : …………………………………………………………………………  

  
2. Natuurlijk(e) persoon / personen  

Leidinggevende 1:  
a. Naam en voornamen   : …………………………………………………………………………  
b. Straatnaam en huisnummer  : …………………………………………………………………………  
c. Postcode en plaatsnaam   : …………………………………………………………………………  
d. Telefoonnummer    : …………………………………………………………………………  
e. Geboortedatum    : …………………………………………………………………………  
f. Geboorteplaats    : …………………………………………………………………………  

 
□ Leidinggevende 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
□ Leidinggevende 1 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.  
□ Leidinggevende 1 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.  

  
Leidinggevende 2:  
a. Naam en voornamen   : …………………………………………………………………………  
b. Straatnaam en huisnummer  : …………………………………………………………………………  
c. Postcode en plaatsnaam   : …………………………………………………………………………  
d. Telefoonnummer    : …………………………………………………………………………  
e. Geboortedatum    : …………………………………………………………………………  
f. Geboorteplaats    : …………………………………………………………………………  

  
□ Leidinggevende 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.  
□ Leidinggevende 2 heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.  
□ Leidinggevende 2 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.  
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3. Rechtspersoon / rechtspersonen  
Rechtspersoon A:  
a. Naam     : …………………………………………………………………………  
b. Vestigingsplaats    : …………………………………………………………………………  

  
Rechtspersoon B:  
a. Naam     : …………………………………………………………………………  
b. Vestigingsplaats    : …………………………………………………………………………  

  
4. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is om  

zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken:  
Locatie      : …………………………………………………………………………  
Omschrijving bijzondere gelegenheid  : …………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten  
periode van ten hoogste twaalf dagen:  
□ Ja       □ Nee  

  
5. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing aangevraagd:  

Dag:    Datum:   Tijdstip:  
1) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
2) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  
3) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
4) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  
5) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
6) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  
7) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
8) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  
9) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
10) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  
11) ………………dag   …………………………… van: ……………………tot: ……………………… uur  
12) ………………dag  ……………………………  van: ……………………tot: ……………………… uur  

  
6. 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.  

  
7. Bijlagen:  

a. situatietekening van de locatie waar de drankverstrekking plaatsvindt  
b. aantal bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne    : ……… stuks  
c. aantal overige bijlagen        : ……… stuks  
te weten: …………………………………………………………………………………………………………………………………    
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Aldus naar waarheid ingevuld:  
  
  
................................   ……………………………  …………………………………………………  
(plaatsnaam)    (datum)   (handtekening aanvrager(s)) 


