Checklist aanvraag Drank- en horecavergunning, Exploitatievergunning en Terrasvergunning
ten behoeve van uw horecabedrijf in de gemeente Alkmaar.
1.

Het ingevulde aanvraagformulier Drank- en horecavergunning (Model A of B DHW)

2.

Volledig ingevulde Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij Model A DHW)

3.

Verklaring ‘niet operationele leidinggevende(n)

4.

Kopie diploma’s Verklaring Sociale Hygiëne (Origineel tonen)

5.

Kopie arbeidsovereenkomst(en) van de leidinggevende(n)

6.

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle ondernemer(s) en leidinggevende(n)

7.

Het aanvraagformulier Exploitatievergunning

8.

Het aanvraagformulier Terrasvergunning

9.

Een bestuursreglement bij paracommerciële instellingen

De aanvraag dient ondertekend te worden door ondertekeningbevoegde(n).
Is er sprake van een VOF dan dienen alle vennoten te tekenen, is er sprake van een vereniging
dan dient de voorzitter te tekenen (of een ander die bevoegd is om te tekenen), is er sprake van
een BV dan dient de directeur te tekenen). Let op het dossiernummer Kamer van Koophandel.

Van alle leidinggevenden en de ondernemers een verklaring invullen en laten ondertekenen
door de betreffende leidinggevende.
Indien de aanvraag een vereniging betreft, hoeven de leidinggevende(n) geen bestuursleden te zijn.
De personalia van de voorzitter, secretaris en penningmeester dienen wel aangeleverd te worden.

Indien de leidinggevende(n) geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het
horecabedrijf dient dit in een schriftelijke verklaring bevestigt te worden.

Alle ondernemers, directeuren, vennoten en leidinggevende(n) dienen in het bezit te zijn
van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Ondertekend door beide partijen.

Volledig ingevuld en ondertekend door de ondernemer(s)

Volledig ingevuld en ondertekend door de ondernemer(s)

Een voorbeeldreglement is op te vragen

10. Een kopie huur- of koopovereenkomst van het betreffende perceel
Ondertekend door alle betrokken partijen.

11. Een ondernemingsplan

Hierin geeft u de doelstelling aan van uw onderneming

12. BIBOB vragenformulier

Inclusief benodigde bijlagen zoals aangegeven op het formulier.

U dient, na telefonische afspraak, een compleet ingevulde aanvraag met de nodige bescheiden persoonlijk in
te leveren bij de gemeente Alkmaar aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.
Voor inlichtingen en/of een afspraak kunt u contact opnemen met:
- mevrouw K. Orelio via telefoonnummer 072-548 9010 of via e-mail: korelio@alkmaar.nl
- mevrouw I. de Vos via telefoonnummer 072-548 8744 of via e-mail: idevos@alkmaar.nl
- mevrouw A. Edeler via telefoonnummer 072-548 8201
Of u u neemt contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072
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