Aanvraagformulier ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de
Drank- en Horecawet, wanneer u als horeca-exploitant het tappunt exploiteert tijdens
een evenement.
Aan de burgemeester van de gemeente Raalte
1. Aanvrager = de horeca-exploitant
U bent horeca-ondernemer in een horecagelegenheid in de gemeente Raalte en u wilt
zwakalcoholische dranken verstrekken op een andere locatie dan dat uw horecavergunning toestaat.
U behoeft slechts onderstaande gegevens in te vullen. U hoeft geen origineel van de Verklaring
Sociaal Hygiëne of diploma cafébedrijf te tonen. Uw gegevens zijn bij ons bekend.

Rechtspersoon horecaondernemer
Voornaam en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats

2. Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent
zwakalcoholische dranken te gaan verstrekken
Plaats met exacte locatie
(aangegeven op bij te voegen
tekening)
Ter gelegenheid van

3. Voor welke DAGEN en TIJDSTIPPEN vraagt u de ontheffing aan? (slechts
mogelijk op de dagen en binnen de openingsuren van het evenement)
Datum

Van

Tot

en van

Tot

Bezoekadres: Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
Postadres: Postbus 140, 8100 AC Raalte
Bankrek.: BNG 28.50.92.677 t.n.v. Gemeentebestuur Raalte
(IBAN: NL91BNGH0285092677, BIC: BNGHNL2G)
ING P876400 (IBAN: NL17INGB0000876400, BIC: INGBNL2A)
Telefoon: (0572) 347 799,
Web: www.raalte.nl, E-mail: info@raalte.nl

4. Welke maatregelen treft u om het schenken van alcoholische dranken aan
jongeren jonger dan 18 jaar tegen te gaan? (Bij grootschalige evenementen of
bij evenementen met veel jongeren is het nemen van maatregelen verplicht.)
a. U werkt met polsbandjes en met stempels. U verstrekt deze aan jongeren jonger dan
18 jaar en u geeft een ander soort polsbandjes en stempels uit aan jongeren vanaf 18
jaar.
b. U werkt met polsbandjes en met stempels. U verstrekt deze aan jongeren vanaf 18
jaar, bij wie u logischerwijs twijfel kunt hebben over of zij de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt.
c.

U treft andere maatregelen, namelijk: ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaatsnaam
Datum van vandaag
Naam
Handtekening Horeca-exploitant

De leges voor deze ontheffing bedragen € 57,40 (2019). Voor de betaling van de leges ontvangt
u binnenkort een nota.
De ontheffing zelf, alsmede de nota met het legesbedrag, wordt naar u als horeca-exploitant
gestuurd. De evenementenorganisator krijgt een kopie van de ontheffing.

