
BENODIGDE GEGEVENS (EN BIJLAGEN)                             Model B 
 
Aan de hand van onderstaande checklist kunt u controleren of u alle aanvraagformulieren en benodigde bijlagen 
heeft ingevuld/bijgevoegd. 
 
DRANK- EN HORECAWET 
Voor alle bescheiden geldt: Origineel tonen en duidelijk leesbare kopie inleveren 
 

 Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model B 
 

 Een tekening/plattegrond met een overzicht,  de afmetingen en de indeling van de lokaliteiten en 
(eventueel) terras waar de alcoholhoudende dranken zullen worden geschonken. 
 

 Een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
van de inschrijving van de inrichting. 
 

 Originele Verklaringen Sociale hygiëne van minimaal twee leidinggevende(n) 

 Identiteitsbewijzen/verblijfsvergunning van  de leidinggevende(n) 

 De statuten 

 Bestuursreglement in 2-voud 

 Openingstijden en schenktijden in 2-voud (al dan niet opgenomen in het bestuursreglement) 

 Een lijst met personen die kantinediensten draaien in 2-voud. 

 Overeenkomst van koop en verkoop/pachtovereenkomst/huurcontract, waaruit blijkt dat de vereniging 
c.q. stichting de eigenaar of huurder is van het perceel waarvoor de vergunning wordt gevraagd. 
 

 Een bewijs waaruit blijkt dat de vereniging c.q. stichting de eigenaar is van de inventaris van de 
inrichting. Als de ondernemer niet zelf de eigenaar is, een huur-, lease-, of andere overeenkomst 
overleggen waaruit de positie van de ondernemer ten aanzien van de inventaris aangetoond wordt. 
 

 Ten aanzien van de financiering:  
• Schriftelijke bewijzen van eventuele hypotheekovereenkomsten of overeenkomsten van geldlening 

met banken of anderen/derden. U dient per geldschieter een gewaarmerkte 
financieringsovereenkomst van de bank of notaris, getekend door u en de bankinstelling of de 
andere geldschieter over te leggen. In geval van een onderhands contract met de geldschieter (bv. 
familie) dient u het onderhandse contract over te leggen. 
 

• Bewijzen van eigen vermogen. U dient dit middels bankrekeningafschriften over de laatste 3 
kalenderjaren over te leggen. In het geval van erfenis/schenking de 
boedelverdeling/schenkingsakte gewaarmerkt door de notaris bijvoegen. 

 
 Schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon- en/of omzetbelasting en 

BTW-nummer. 
 

 De capaciteit van de rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische 
ventilatie-inrichting (zie bijlage: Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet) 
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