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Aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet (Model C) 

 
De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de 

Alcoholwet 
 
 
Na invulling en ondertekening a.u.b. inleveren bij de gemeente of verzenden aan 
vergunningen@weert.nl of toesturen aan: 

 
de burgemeester van de gemeente Weert  
Afdeling VTH, Cluster APV/bijzondere wetten  
Postbus 950  
6000 AZ Weert 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Weert, afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving, cluster APV/bijzondere wetten, telefoonnummer (0495) 575 000. 
 

1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager  

 

Aanhef:   ☐ Meneer  ☐ Mevrouw  (aankruisen wat van toepassing is) 

Achternaam:   …………………………………………………………………………………………………………… 
Voornamen (voluit):  …………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum :  …………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats:  …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (vast): …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (mobiel): …………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager 

voornemens is zwak-alcoholhoudende drank te vertrekken 

 

Locatie:   …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gelegenheid:   …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
☐ Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode 

van ten hoogste twaalf dagen 
 

3. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd 

 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 

………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 

………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 

………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
………….dag, …… - …… - 202……  van ……………… tot ……………… uur en van ……………… tot ……………… uur 
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4. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de 

verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden 

 
Verantwoordelijke 1 
Aanhef:   ☐ Meneer  ☐ Mevrouw  (aankruisen wat van toepassing is) 

Achternaam:   …………………………………………………………………………………………………………… 
Voornamen (voluit):  …………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum :  …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboorteplaats:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (vast): …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (mobiel): …………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

☐ Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

☐ Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 
 
Verantwoordelijke 2 
Aanhef:   ☐ Meneer  ☐ Mevrouw  (aankruisen wat van toepassing is) 

Achternaam:   …………………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen (voluit):  …………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum :  …………………………………………………………………………………………………………… 
Geboorteplaats:  …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (vast): …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (mobiel): …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

☐  Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

☐  Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. 

 

5. Terugkerend evenement 

 
☐  Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke 

aard. 
 
☐  De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkens onder onmiddellijke  

leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd. 
 

6. Aanvullende vragen 

 
Welke maatregelen neemt u om alcoholgebruik onder de 18 jaar te voorkomen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke maatregelen neemt u in het algemeen om alcoholmisbruik/overmatig alcoholgebruik door 
bezoekers te voorkomen? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Bijlagen (verplicht) 

 
Voor een volledige aanvraag is het noodzakelijk dat u de volgende bijlagen toevoegt bij dit 
aanvraagformulier: 
 
☐ Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (Model C); 

☐ Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en de persoon/personen onder 

    wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden  
    (origineel dient te worden getoond). 
☐ Een situatietekening (schaal 1:100 cm) waarop (het evenemententerrein en) de  

    alcoholverstrekpunten staan aangegeven.  
 

8. Ondertekening 

 
Ondergetekende/aanvrager verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben 

ingevuld. 
 

 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is strafbaar en kan leiden tot 
weigering of intrekking van de ontheffing. 
 

 

mailto:gemeente@weert.nl
http://www.weert.nl/

