
In te vullen door gemeente Dronten: 

Dossiernummer _______________ 

 Internnummer    _______________ 

AANVRAAGFORMULIER  
ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET 

Waar moet ik zijn? 

U kunt uw aanvraag persoonlijk, schriftelijk of 
digitaal indienen:  

1. Bezoekadres: De Rede 58
8251 EX Dronten

2. Postadres: Postbus 100
8250 AC Dronten

3. Via de mail: gemeente@dronten.nl t.a.v.
team Vergunning, Handhaving en
Veiligheid

Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.dronten.nl of tijdens 
kantoortijden telefonisch contact opnemen 
met de gemeente Dronten op 14-0321 

Wat kost het mij? 

Het in behandeling nemen van de aanvraag 
voor een ontheffing artikel 35 Drank- en 
horecawet zijn leges verschuldigd. Klik hier 
voor de legesverordening.  

Wanneer heb ik een ontheffing artikel 35 
Drank- en Horecawet nodig? 

Als u tijdens een evenement of een andere 
bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard 
(maximaal 12 aaneengesloten dagen) zwak-
alcoholhoudende drank wilt verstrekken. 

Let u erop dat u het formulier zo uitgebreid 
mogelijk invult en de gevraagde bijlagen 
meestuurt 

Indieningstermijn 

Wanneer er sprake is van een evenement 
moet de aanvraag voor een ontheffing artikel 
35 gelijktijdig met de evenementenaanvraag 
worden ingediend. 

Wanneer er sprake is van een andere 
gelegenheid moet dit aanvraagformulier in 
ieder geval 4 weken voor aanvang van de 
gelegenheid zijn ingediend 

mailto:gemeente@dronten.nl
https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=882&mNch=meeqfm18xd


Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en leesbaar invult. Niet volledig ingevulde 
meldingsformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Ook een te laat ingediende 
aanvraag kan niet in behandeling worden genomen. 

1    Aanvrager 
1.1. Naam + voorletter(s) 
Vraagt u de ontheffing  aan namens en rechtspersoon (bedrijf, 
instelling, vereniging, e.d.)? Vul hier de naam in van degene die 
vertegenwoordigingsbevoegd is.

1.2. Naam bedrijf / instelling / stichting / 
vereniging 

□ N.v.t.

1.3. KvK-nummer of 

BSN-nummer  

1.4. (Correspondentie)adres 

1.5. Postcode en plaats 

1.6. Telefoonnummer 

1.7. Emailadres 

1.8. Contactpersonen en telefoonnummers tijdens de gelegenheid 
Contactpersoon 1 Telefoonnr. Functie 

Contactpersoon 2 Telefoonnr. Functie 

2    Gelegenheid 

2.1. Naam 

2.2. Locatie (adres) 

2.3. Plaats    Biddinghuizen     Dronten    Swifterbant 

2.4. Datum en tijden 
(van de ontheffing) Datum 

Van 
(uur) 

Tot 
(uur) 

Datum 
Van 
(uur) 

Tot 
(uur) 

Datum 
Van 
(uur) 

Tot 
(uur) 

Datum 
Van 
(uur) 

Tot 
(uur) 

Datum 
Van 
(uur) 

Tot 
(uur) 

3    Leidinggevende(n) 
De verantwoordelijke onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken zal plaatsvinden dient: 
- Gedurende de gelegenheid te allen tijde aanwezig te zijn;
- Ouder te zijn dan 21 jaar en;
- Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn (dit wordt getoetst door de politie).

3.1. 1e leidinggevende Voornamen 

Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 



BSN-nummer 

Straat en 
huisnummer 

Postcode en 
plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

3.2. 2e leidinggevende Voornamen 

N.v.t.
Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN-nummer 

Straat en 
huisnummer 

Postcode en 
plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

3.3. 3e leidinggevende Voornamen 

N.v.t.
Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN-nummer 

Straat en 
huisnummer 

Postcode en 
plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

3.4. 4e leidinggevende Voornamen 

N.v.t.
Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

BSN-nummer 

Straat en 
huisnummer 

Postcode en 
plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres



4  Toelichting 

5  Checklist bijlagen 
Onderstaande bijlagen moet u altijd aanleveren als onderdeel van dit aanvraagformulier

1. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle personen die onmiddellijk 
leiding geven aan de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank . 

Bijgevoegd? 

6  Ondertekening 
De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Naam ondertekenaar 

Plaats en datum 

Handtekening 

4    Verantwoorde alcoholverstrekking 
4.1. Geef aan welke 

maatregelen u tijdens 
de gelegenheid neemt 
om schadelijk 
alcoholgebruik 
(overmatige 
consumptie) tegen te 
gaan. 

Het alcoholbeleid wordt kenbaar gemaakt bij het personeel 

Er is een ruime keuze in alcoholvrije dranken 

Er wordt gecontroleerd op doorschenken en dronkenschap 
Zo ja: geef in de toelichting aan op welke wijze dit gecontroleerd wordt. 

Anders, namelijk: 

4.2. Geef aan welke 
maatregelen u neemt 
om te voorkomen dat 
u alcohol verstrekt
aan personen onder
de 18 jaar.

Minimum toegangsleeftijd van 18 jaar 

Gebruik van polsbandjes 

Anders, namelijk: 
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