Melding artikel 2:34f APV

Ontheffing schenktijden van
alcohol in de paracommercie
art

o. g.

In te vullen door gemeente
Zaaknr.

1.

Akkoord

Gegevens melder

Datum

Naam vereniging die als

c.c. afdeling:

horecavergunninghouder
de alcohol verstrekt
Naam aanvrager (persoon)
Functie
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2.

Gegevens activiteit

Omschrijving activiteit
Omschrijving deelnemers
-

hoofdzakelijk vanaf 18 jaar

-

geen personen jonger dan 18 jaar

Datum/data
Tijdstip van

tot

Verwacht aantal bezoekers
Plaats van activiteit (kantine van...)
Het betreft de

1e

2e festiviteit/feest in 20

Het betreft het

1e

2e toernooi in 20

Kerk of De Noord: Het betreft de
3.

1e

2e

3e

4e ontheffing in 20

Ondertekening

Met indiening van dit formulier ga ik akkoord met de hiervoor geldende algemene voorschriften
(Z.O.Z.).
Datum

Handtekening
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Dit formulier dient ten minste 3 weken voor de activiteit volledig ingevuld ingeleverd te
worden bij de gemeente Heerde: gemeente@heerde.nl of postbus 175, 8180 AD Heerde.
Algemene voorschriften verbonden aan een ontheffing van de schenktijden in de paracommercie als
bedoeld in artikel 2:34b APV gemeente Heerde.
-

Alcohol mag verstrekt worden tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker dient u er op toe te zien
dat het drinken of het voor handen hebben van alcohol niet wordt gerekt tot na 24.00 uur.
Dat kan betekenen dat u als verstrekker uzelf de regel stelt dat u bijvoorbeeld tot uiterlijk
23.45 uur verstrekt.

-

Bezoekers dienen uiterlijk om 01.00 uur de inrichting verlaten te hebben.

-

Alcoholverstrekking onder de 18 jaar is wettelijk niet toegestaan.

-

U dient er als verstrekker op toe te zien dat wederverstrekking aan personen onder de 18
jaar niet plaatsvindt.

-

Gedurende de tijd dat deze ontheffing geldt, dient tenminste één verstrekker in het bezit te
zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne of in het bezit te zijn van een IVA-certificaat (een
instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben)

-

De verstrekker dient lid te zijn van de vereniging of tenminste betrokken te zijn bij de
vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige
verenigingsleden).

-

De activiteit mag niet de doelstelling hebben dat er een festiviteit van persoonlijke aard
plaatsvindt (verjaardag, jubilieum, examenfeest o.i.d.). De activiteit moet plaatsvinden
binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.

-

Festiviteiten (feesten) moeten uitsluitend gericht zijn op de leden van de vereniging en
mogen niet gericht zijn op derden van buiten de vereniging.

-

Toezichthoudende ambtenaren dienen te allen tijde te worden toegelaten en medewerking
worden verleend om hun toezichthoudende taak te kunnen vervullen.

-

Aan overtreding van deze en andere wettelijke voorschriften kunnen strafrechtelijke én
bestuursrechtelijke consequenties verbonden worden.
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