
 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Hof van Twente 
Afdeling Fysiek Domein 
Postbus 54 
7470 AB GOOR 

 

ALCOHOLWET Model C 

Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Alcoholwet. 

 
1. Aanvrager. 

 

naam en voornamen: …………………………………………………………………………….. 
 

straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………….. 
 

postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………….. 
 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………….. 
 

geboortedatum en -plaats: …………………………………………………………………………….. 
 

email adres: …………………………………………………………………………….. 
 

2. Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak 
alcoholhoudende dranken te gaan verstrekken. 

 

ter gelegenheid van: ……………………………………………………………………………………… 
 

welke wordt gehouden op het adres: ……………………………………………………te: ………………………. 

 
 

3. Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt 
(aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen). 

 

Datum 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 
 

…………………………………. van ………. tot ………. uur en van ………. tot ............. uur 



4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van. 
 

Leidinggevende 1: 
 

naam en voornamen: …………………………………………………………………………… 
 

straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………… 
 

postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………… 
 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………… 
 

geboortedatum en –plaats : …………………………………………………………………………… 

 
 

□ heeft de leeftijd van 21 jaren bereikt. 

□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

□ is in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne 

Leidinggevende 2: 
 

naam en voornamen: …………………………………………………………………………… 
 

straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………… 
 

postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………… 
 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………… 
 

geboortedatum en –plaats : …………………………………………………………………………… 

 
 

□ heeft de leeftijd van 21 jaren bereikt. 

□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

□ is in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne 
 

Leidinggevende 3: 
 

naam en voornamen: …………………………………………………………………………… 
 

straatnaam en huisnummer: …………………………………………………………………………… 
 

postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………… 
 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………… 
 

geboortedatum en –plaats : …………………………………………………………………………… 

 
 

□ heeft de leeftijd van 21 jaren bereikt. 

□ is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 

□ is in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne 

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
 
 

…………………………………………………………………… ……………………………… 
(plaatsnaam en datum) (handtekening) 


