Over Model A
1. Bedrijfssoort
Het horecabedrijf: dient te worden aangevraagd indien in de inrichting bedrijfsmatig
alcoholhoudende dranken (dranken die voor een ½ of meer volumeprocenten uit alcohol
bestaan) worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
Het slijtersbedrijf: dient te worden aangevraagd indien er sterk alcoholhoudende
dranken (dranken die voor 15 of meer volumeprocenten uit alcohol bestaan) worden
verstrekt voor gebruik anders dan ter plaatse.
2. Ondernemingsvorm
U moet hier aankruisen hoe u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.
Natuurlijk persoon / natuurlijke personen als er sprake is van een eenmanszaak,
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.
Rechtspersoon als er sprake is van een besloten vennootschap, vereniging of stichting.
U moet het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel hier invullen. Ook moet u
bij de aanvraag een recent uittreksel uit het Handelsregister bijvoegen.
Indien er sprake is van een vennootschap onder firma dient u hier tevens de
handelsnaam in te vullen zoals deze is opgegeven bij de Kamer van Koophandel.
Wanneer u heeft aangegeven dat er sprake is van een natuurlijk persoon / natuurlijke
personen, kunt u doorgaan naar vraag 6.
3. Natuurlijk(e) persoon/personen
Hier dienen de gegevens te worden ingevuld van de ondernemer(s) indien sprake is van
een natuurlijk persoon: eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire
vennootschap die de horeca-inrichting drijft.
Indien er sprake is van een eenmanszaak de naam, volledige voornamen, adres en
geboortegegevens van de ondernemer. Indien er sprake is van meerdere ondernemers
zoals bij een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap dan dienen
de namen, volledige voornamen, adres- en geboortegegevens van alle
afzonderlijke ondernemers/vennoten te worden vermeld. U kunt hierna verder gaan met
vraag 6.
4. Rechtspersoon/rechtspersonen
Alleen invullen indien sprake is rechtspersonen zoals een B.V., vereniging of stichting. De
naam en vestigingsplaats van de B.V., vereniging of stichting vermelden zoals deze ook
bij de Kamer van Koophandel bekend is. Als er sprake is van meerdere
B.V.’s die samen een v.o.f. zijn aangegaan dan dienen hier dus alle B.V.’s te worden
vermeld die in de v.o.f. zijn vertegenwoordigd.
5. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Als er sprake is van een rechtspersoon/rechtspersonen, moet u hier de volledige namen
en overige gegevens van alle bestuursleden vermelden. Als de
rechtspersoon/rechtspersonen over meer bestuursleden beschikken,
moet u deze op een apart blaadje bijvoegen. Hierop moet u dan vermelden:
Bestuursleden. Vervolgens moet u van ieder volgend bestuurslid de naam, volledige
voornamen, adres- en geboortegegevens vermelden zoals op het aanvraagformulier.
6. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden
Als er naast de ondernemers of bestuursleden nog andere leidinggevenden in het bedrijf
werkzaam zijn, moet u deze hier invullen. Ook hier graag de naam en volledige
voornamen vermelden, evenals de adres- en geboortegegevens. U heeft hier ruimte voor
3 leidinggevenden. Als er meer leidinggevenden in het bedrijf werkzaam zijn kunt u een
apart formulier krijgen waarop meerdere leidinggevenden vermeld kunnen worden. Neem
hiervoor contact op met de gemeente.

7. Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne
Iedere ondernemer, bestuurder en overige leidinggevende moet beschikken over
voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Tijdens de openingsuren
van een horecabedrijf, moet er altijd minstens 1 persoon aanwezig zijn die voldoet aan
de eisen met betrekking tot kennis en inzicht in de sociale hygiëne. Dit
moet worden aangetoond door:
a. de originele Verklaring Sociale Hygiëne te overleggen. Ook moet hier ingevuld worden
van wie er een Verklaring Sociale Hygiëne overlegd wordt, en wat de datum van afgifte
van die verklaring is. Iemand die nog niet in het bezit is van de Verklaring Sociale
Hygiëne maar wel beschikt over het diploma Cafébedrijf of een gelijkwaardig diploma,
kan de Verklaring aanvragen bij het Onderwijscentrum Horeca.
b. Een andere mogelijkheid waaruit het voldoen aan de eis van kennis en inzicht met
betrekking tot sociale hygiëne blijkt, is een verklaring ex artikel 41 van de Drank- en
Horecawet (oud). Deze verklaringen worden niet meer afgegeven, maar personen die
deze verklaring hebben kunnen hier nog wel gebruik van maken. U moet hier dan
invullen ten aanzien van wie deze ontheffing is afgegeven en de datum van
afgifte. Ook hiervan moet bij het indienen van de aanvraag het origineel getoond worden.
c. Als een persoon niet beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne en ook niet in het
bezit is van verklaring ex artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud), is een laatste
mogelijkheid het overgangsrecht. Iemand kan hier gebruik van maken als hij/zij als
medebedrijfsleider of medebeheerder stond vermeld op een Drank- en Horecavergunning
die op 1 januari 1996 nog geldig was. U moet in dit geval de originele vergunning tonen
waarop de betreffende leidinggevende staat vermeld. Indien het een vergunning betreft
die is afgegeven door een andere gemeente dan de gemeente Texel, moet
hierbij een verklaring van de betreffende gemeente bij worden overlegd dat deze
vergunning zijn geldigheid op 1 januari 1996 nog niet was verloren. Als het een afschrift
van de vergunning is moet deze door de betreffende gemeente zijn gewaarmerkt.
8. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Straatnaam + huisnummer en postcode + plaatsnaam van het pand waar de horecaactiviteiten plaats zullen gaan vinden moeten hier worden vermeld evenals het
telefoonnummer van de inrichting.
9. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen
en slijtlokaliteiten waarvoorde vergunning moet gelden
Hier moeten de afzonderlijke ruimten in de eerdergenoemde inrichting (pand) worden
vermeld waar de horeca-activiteiten (drank- en/of maaltijdverstrekking) daadwerkelijk
plaats zullen gaan vinden. Keuken(s), toiletten en garderobe vallen hier dus niet onder.
Ook de terrassen moeten op de vergunning worden vermeld. Vermeld hierbij ook de
ligging van het terras ten opzichte van het pand.
Artikel 46 van de Drank- en Horecawet is een overgangsbepaling die het mogelijk maakt
dat bedrijven die voor 30 september 1967 zijn opgestart en toen aan de inrichtingseisen
voldeden nu nog op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet. Indien dit niet op uw
bedrijf op van toepassing is kan deze vraag met "Nee" worden beantwoord.
10. De aanvraag heeft betrekking op
Hier moet u aankruisen wat de reden is van de aanvraag om een drank- en
horecavergunning. Als de voor u geldende reden er niet bij staat kruist u c. andere
omstandigheden’ aan, waarbij u moet vermelden wat deze omstandigheden zijn.

11. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en
tijdstippen
Wij begrijpen dat dit, zeker voor beginnende bedrijven, een lastige vraag kan zijn.
Het is echter niet zo dat wij u gaan vastleggen op deze tijden. Deze vraag is van belang
voor het beoordelen van de aanwezigheid van leidinggevenden gedurende de
openingstijden. Voor het invullen van deze vraag kunt u een willekeurig week nemen. Bij
het invullen van de verklaringen van leidinggevenden kunt u dan dezelfde
week weer gebruiken.
12. Bijlagen
Hier kunt u invullen welke bijlagen, en hoeveel verschillende daarvan, u heeft ingeleverd
bij het indienen van de aanvraag.
Aldus naar waarheid ingevuld
Als laatste volgt de ondertekening door de ondernemer of een van de ondernemers.
Controleer altijd of u alles heeft ingevuld en bijgevoegd. Neem hiervoor ook de lijst die
op de begeleidenden brief staat nog even door.
Aanvragen die niet volledig zijn ingevuld en/of incompleet zijn, kunnen niet in
behandeling worden genomen. Als er echter documenten zijn die nog niet overlegd
kunnen worden, maar waarom wel wordt gevraagd, kunt u
hierover contact opnemen met de gemeente Heerde.

