
Ontheffing Alcoholwet art. 35 aanvragen 

U verzoekt om een ontheffing artikel 35 Alcoholwet. Deze ontheffing geeft toestemming voor 
het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen buiten vergunde 
horeca-inrichtingen. 

U kunt de ontheffing voor maximaal 12 aaneengesloten dagen aanvragen. 

Hebt u nog vragen? Belt of mailt u dan met team APV: 14 0251 of apv@debuch.nl 

Gegevens aanvrager 

naam bedrijf / vereniging 

nummer Kamer van Koophandel 

naam en voornamen (voluit) 

geboortedatum en -plaats 

straat en huisnummer 

postcode en woonplaats 

e-mailadres 

mobiel telefoonnummer 

Plaats en gelegenheid waar u zwakalcoholhoudende dranken wilt schenken 

adres en plaats 

gelegenheid 

Dag(en) en tijdstip(pen) waarvoor u ontheffing aanvraagt 
dag(en) 
(max 12 aaneengesloten dagen) 

tijdstip(pen) van uur tot en met  uur 

Motivering en reden van uw aanvraag 

Reden en motivatie is: 



Direct leidinggevenden bij de verstrekking van zwakalcoholhoudende dranken 
Een leidinggevende is minimaal 21 jaar en van goed levensgedrag. 

Leidinggevende 1 

naam leidinggevende 1 

geboortedatum en -plaats 

mobiel telefoonnummer 

Leidinggevende 2 (optioneel): 

naam leidinggevende 2 

geboortedatum en -plaats 

mobiel telefoonnummer 

Beveiligingsbedrijf 
Alleen invullen als u inzet heeft van gecertificeerde beveiliger(s) 

naam beveiligingsbedrijf 

naam contactpersoon 

Ondertekening 
naar waarheid ingevuld 
plaats en datum  

Handtekening aanvrager 
scan formulier en zet uw handtekening

Meesturen: situatietekening vanuit waar u zwakalcoholische drank schenkt 
Via bijvoorbeeld Google Maps kunt u een plattegrond maken waarop u het 
tappunt/tapinstallatie intekent. 

U mailt het formulier naar apv@debuch.nl of stuurt het naar  
gemeente Uitgeest, team APV, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. 

U ontvangt een beslissing op uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. 
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