
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG ONTHEFFING VERSTREKKEN ZWAK 

ALCOHOLHOUDENDE DRANK 
De burgemeester van de gemeente Alblasserdam 

1 Gegevens aanvrager     

Naam en voornamen voluit __________________________________________________________ 

Straat en huisnummer  __________________________________________________________ 

Postcode en plaats  __________________________________________________________ 

Geboortedatum   ___________________  geboorteplaats __________________________ 

Telefoonnummer (privé)  __________________________________________________________ 

 E-mail adres   __________________________________________________________ 

 2 Omschrijving plaats en gelegenheid waar zwak alcoholhoudende dranken wordt geschonken    

Plaatst in Alblasserdam  __________________________________________________________ 

Gelegenheid   __________________________________________________________ 
 
Datum of data   __________________________________________________________
  

 

 3 Gegevens leidinggevende(n), belast met het verstrekken van de drank  

Leidinggevende 1 

 
Naam en voornamen ______________________________________________________________ 

Straat en huisnummer ______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ______________________________________________________________ 

Geboortedatum                _________________ Geboorteplaats  ________________________________ 

 

Burgerservicenummer (BSN) __________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer privé          __________________________________________________________________ 

21 jaar of ouder  □ ja Niet in enig opzicht van slecht gedrag   □ nee 

 

Leidinggevende 2 

 
Naam en voornamen ______________________________________________________________ 

Straat en huisnummer ______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ______________________________________________________________ 

Geboortedatum                _________________ Geboorteplaats  ________________________________ 

 

Burgerservicenummer (BSN) __________________________________________________________________ 

 
 Telefoonnummer privé          __________________________________________________________________ 

  21 jaar of ouder                 □ ja                            Niet in enig opzicht van slecht gedrag    □ nee 
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 4 Dagen en tijdstippen waarvoor u ontheffing aanvraagt, maximaal 12 aaneengesloten dagen  

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur  

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur  

Datum ____ - ____ - _____  van __________ uur  tot __________ uur = __________ uur 

 

5 Informatie over het evenement 

□ dit is een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard 

□ de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank gebeurt alleen onder onmiddellijke leiding van dezelfde 

persoon of personen zoals onder punt 3 vermeld staan. 

 

6 Ondertekening 

 

  Naam _______________________________________________________________________ 

 Datum  ____________________________  Handtekening   ________________________________ 

  


