GEMEENTE SMALLINGERLAND

Aanvraagformulier DHW art. 35
Tapontheffing zwak-alcoholische dranken
1

Aanvrager

		

Naam en Voornamen

		

Adres

		

Postcode en plaats

		

Telefoonnummer		

		

E-mail

		

Geboortedatum

		

Geboorteplaats

		
2

Mobiel

Burgerservicenummer		

Kvk nummer*

Gegevens leidinggevenden

		

Leidinggevende 1

		

Naam en Voornamen

		

Adres

		

Postcode en plaats

		

Telefoonnummer		

		

Geboortedatum

		

Geboorteplaats

		

Burgerservicenummer

		

Mobiel

Leidinggevende 2

		

Naam en Voornamen

		

Adres

		

Postcode en plaats

		

Telefoonnummer		

		

Geboortedatum

		

Geboorteplaats

Mobiel

Burgerservicenummer
3 Kruist u aan welke leeftijdsgroepen u verwacht op het evenement
Leeftijdsopbouw:
 0 – 10 jaar (zonder aanwezigheid ouders)		

 18 – 30 jaar

 0 – 10 jaar (met aanwezigheid ouders)		

 30 – 45 jaar

 10 – 18 jaar (zonder aanwezigheid ouders)		

 > 45 jaar

 10 – 18 jaar (met aanwezigheid ouders)
(meerdere antwoorden mogelijk)
1

4 Hoeveel bezoekers worden verwacht in totaal?
Aantal bezoekers
5 Welke maatregelen treft u tijdens het evenement om schadelijk alcoholgebruik oftewel overmatige consumptie
tegen te gaan?
Maatregelen: 					

Beschrijving

		  Het alcoholbeleid wordt kenbaar gemaakt bij personeel

		  Er is ruime keuze in alcoholvrije dranken

		  Er wordt gecontroleerd op doorschenken en dronkenschap

 Anders, namelijk:

		

VRAAG 6 EN 7 ALLEEN VOOR EVENEMENTEN WAAR OOK JONGEREN ONDER DE 18 JAAR KOMEN.
Op grond van artikel 20 van de Drank- en Horecawet is het verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan
iemand van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het is ook verboden alcohol te
verstrekken aan jongeren van 18 jaar en ouder, als duidelijk is dat deze alcohol (deels) is bedoeld voor jongeren
onder 18 jaar. Om het vaststellen van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop goed uit te kunnen voeren is het belangrijk
om barpersoneel te ondersteunen bij deze (vaak lastige) taak. Daar zijn verschillende goede mogelijkheden voor zoals
bijvoorbeeld het werken met polsbandjes, het hanteren van een minimum toegangsleeftijd of de inzet van leeftijdscontrole apparatuur. In de volgende 2 vragen kunt u aangeven volgens welke systematiek de leeftijdscontrole tijdens
uw evenement zal plaatsvinden. Zonder deze informatie, of wanneer de gemeente twijfelt aan de effectiviteit van de
leeftijdscontrole op uw evenement, dan zal er sprake zijn van extra toezicht door de gemeente.

6 Welk leeftijdscontrole systeem gebruikt u in het kader van de wettelijke leeftijdscontrole plicht?
		

Omschrijf het eigen systeem aan de hand van de volgende zaken:
- Kenmerken van het systeem (concrete maatregelen):

- Wijze waarop personeel wordt geïnformeerd:

- Bevorderen naleving van de regels:

7 Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 18 jaar kenbaar gemaakt?
Voorafgaand aan het evenement:
Tijdens het evenement:
2

