Model C (aanvraagformulier ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen)
De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.
1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager:
a. Naam

:

b. Voornaam/voornamen

:

c.

Straatnaam en huisnummer
d. Postcode en woonplaats

:

e. Telefoonnummer

:

f.

Geboortedatum

:

g. Geboorteplaats

:

:

2. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwakalcoholhoudende drank te verstrekken:
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?
datum

van

tot

4. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens leiding de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank zal plaatsvinden:
Verantwoordelijke 1
a. Naam

:

b. Voornaam/voornamen

:

c.

Straatnaam en huisnummer
d. Postcode en woonplaats

:

e. Telefoonnummer

:

f.

Geboortedatum

:

g. Geboorteplaats

:

:

 heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt
 is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag

Verantwoordelijke 2
a. Naam

:

b. Voornaam/voornamen

:

c.

Straatnaam en huisnummer
d. Postcode en woonplaats

:

e. Telefoonnummer

:

f.

Geboortedatum

:

g. Geboorteplaats

:

:

 heeft de leeftijd van 21 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 zwakalcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding
van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd.
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Aldus naar waarheid ingevuld

Plaatsnaam

Datum

Handtekening
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Toelichting aanvraagformulier ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een evenement (Model C)
Het aanvraagformulier model C is bedoeld voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens
een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12
dagen (bijvoorbeeld evenementen).

Vraag
1. U vult hier de gegevens in van de aanvrager.
2. Bij deze vraag geeft u aan op welke locatie u zwakalcoholhoudende drank wilt verstrekken en
wat de gelegenheid is waarbij u zwakalcoholhoudende drank wilt verstrekken.
U vinkt het vakje aan wanneer het gaat om een “bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard
voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.
3. Bij deze vraag geeft u aan voor welke dagen en tijdstippen u de ontheffing aanvraagt. U geeft
hier maximaal 12 dagen aan. Let hierbij op dat het moet gaan om aaneengesloten dagen.
4. Hier vult u de gegevens in van de personen onder wiens leiding de verstrekking van alcohol zal
plaatsvinden. Zij moeten ten minste 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Om dit laatste
te controleren vragen wij inlichtingen van deze personen op bij het Ministerie van Justitie.
5. De wet biedt de mogelijkheid om bij jaarlijks terugkerende identieke evenementen een doorlopende ontheffing af te geven. De locatie van alcoholverstrekking, de schenktijden en de leidinggevenden moeten jaarlijks hetzelfde zijn om gebruik te kunnen blijven maken van een doorlopende ontheffing. Indien er wijzigingen plaatsvinden moet een nieuwe ontheffing worden aangevraagd. U kunt hier aangeven of er sprake is van een jaarlijks terugkerend identiek evenement.
Daarbij kunt u tevens aangeven dat de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank jaarlijks geschiedt onder de onmiddellijke leiding van dezelfde personen. Beide punten moeten van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor een doorlopende ontheffing.

Verplichte bijlagen
Zonder de volgende bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen:
 Een volledig ingevuld formulier “aanvraagformulier ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een evenement” (Model C)
 Een kopie van het paspoort of de ID-kaart van alle leidinggevenden (geen rijbewijs)
 Schets/plattegrond van het evenemententerrein met daarop aangegeven de verkooppunten van
zwakalcoholhoudende drank.
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Definities
Alcoholhoudende
drank:

De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een
half volumeprocent uit alcohol bestaat.

Zwakalcoholhoudende drank:
Alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank.
Sterke drank:

De drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer
volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.

Wijn:

De categorieën alcoholhoudende dranken als opgesomd in Bijlage IV van Verordening (EG) 479/2008.
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