
Aanvraagformulier voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken 
o.g.v. art. 35, eerste lid van de Drank- en horecawet 
 

Aanvrager:

Naam vereniging/stichting: 

Nummer Kamer van Koophandel vereniging/stichting:

Naam en voornaam contactpersoon: 

In functie van:

Adres: Huisnummer:

Postcode: Plaatsnaam:

Omschrijving van de plaats/locatie waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-alcoholische dranken 
te gaan verstrekken:

Telefoonnummer:

Plaats:

Gelegenheid:

Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt (aaneengesloten periode 
van ten hoogste 12 dagen):

Datum:

Van: Tot:

Tijdstip van: Tot: uur.

uur.Tot:

Tot:

Tijdstip van:

Van:

Datum:

uur.Tot:

Tot:

Tijdstip van:

Van:

Datum:

uur.Tot:

Tot:

Tijdstip van:

Van:

Datum:
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uur.

uur.

uur.
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De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van:       

Leidinggevende 1:

Naam en voornamen:

Adres: Huisnummer:

Postcode: Plaatsnaam:

Telefoonnummer: Mobielnummer:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Leidinggevende 2:

Geboorteplaats:

Mobielnummer:

Plaatsnaam:

Huisnummer:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Postcode:

Adres: 

Naam en voornamen:

Huisnummer:

Plaatsnaam:

Mobielnummer:

Geboorteplaats:Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Postcode:

Adres: 

Naam en voornamen:

Leidinggevende 3:

Bijlagen

 Paspoort/identiteitskaart, rijbewijs, aantal:

Welke maatregelen treft u om het schenken van zwak-alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar tegen te 

gaan?

 Wij werken met polsbandjes en/of stempels. Wij verstrekken deze aan personen jonger dan 18 jaar.

 Wij werken met polsbandjes en/of stempels. Wij verstrekken deze aan personen vanaf 18 jaar.

Wij treffen andere maatregelen, namelijk:



Dit formulier volledig ingevuld retourneren naar de Gemeente Nederweert, T.a.v. mw. R. Aspers of mw. T. Mertens, 
Postbus 2728, 6030 AA te Nederweert.  
Het verstrekken van onjuiste informatie of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet in behandeling nemen, dan wel 
het weigeren van de ontheffing. Indien na het verlenen van de ontheffing onjuistheden of onvolledigheden blijken, kan 
de ontheffing worden ingetrokken.

Plaatsnaam:

Datum:
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 Aldus naar waarheid ingevuld (handtekening):


Aanvraagformulier voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken
o.g.v. art. 35, eerste lid van de Drank- en horecawet
 
Aanvrager:
Omschrijving van de plaats/locatie waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-alcoholische drankente gaan verstrekken:
Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt (aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen):
Datum:
uur.
uur.
Datum:
uur.
Datum:
uur.
Datum:
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