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Onderwerp: U mag drank schenken op <naam evenement> 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg op <datum> toestemming om zwakalcoholhoudende drank te schenken tijdens <naam 
evenement>. <Naam evenement> is op <datum> van <tijd> tot <tijd> uur in <plaats>.   
In deze brief leest u onze reactie.   
  
U mag zwakalcoholhoudende drank schenken op <datum> van <tijd> tot <tijd> uur  
Zwakalcoholhoudende drank is drank met maximaal 15% alcohol. U, <naam vergunninghouder>, bent 
<functie vergunninghouder>. U zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. U vindt een lijst van 
alle regels in de bijlage bij deze brief. Lees deze regels goed door. Toezichthouders controleren hierop.  
   
Zorg ervoor dat deze ontheffing bij de bar hangt  
Toezichthouders of de politie van <naam gemeente> kunnen ernaar vragen. Volg hun aanwijzingen 
altijd op. Als u zich aan de regels houdt, voorkomt u dat de ontheffing niet meer geldig is.    
  
U betaalt <bedrag> voor het aanvragen van de ontheffing  
U krijgt hier voor <datum> een rekening van.   
  
Maak voor <datum> bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit  
In de bijlage leest u hoe u dat doet.  
 
Neem gerust contact op als u vragen heeft  
U kunt ons bellen op <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de burgemeester van <naam gemeente>,  
  
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker>  
  
 
 
 
 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

     Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 
 
U wilt bezwaar maken tegen ons besluit  
Doe dit voor <datum>. Ga naar <website> en zoek op ‘bezwaar tegen besluit indienen’. U heeft uw 
DigiD-inlogcode nodig om online bezwaar te maken. Schrijft u liever een brief? Zorg er dan voor dat u in 
ieder geval deze informatie noemt:   

• uw naam en adres  
• uw telefoonnummer  
• het kenmerk van deze brief  
• de datum van dit besluit  
• de reden van uw bezwaar  
• uw handtekening  

  
Zorg dat u ook een kopie van deze brief meestuurt. Stuur uw bezwaarbrief naar:   
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
  
Waar staat dit in de regels 
U leest meer over het schenken van alcohol in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.  
Deze regels vindt u op wetten.overheid.nl.   
 
Persoonlijke gegevens van de leidinggevende 
Naam:    <Naam>  
Adres:    <Adres> 
Postcode + Woonplaats: <Postcode + plaats> 
Geboortedatum:  <Geboortedatum> 
Geboorteplaats:  <Geboorteplaats> 
Telefoonnummer:  <Telefoonnummer> 

 
Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact met ons op.  

  

http://www.wetten.overheid.nl/
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Regels schenken zwakalcoholhoudende drank   

 

Zorg ervoor dat u zich aan de volgende regels houdt:   
1. Dit besluit of een kopie daarvan hangt tijdens het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 

bij de bar.    
2. De leidinggevende is op de locatie aanwezig tijdens het schenken van de drank.  
3. De leidinggevende zorgt ervoor dat de gasten en het personeel zich aan de regels houden.  
4. Op de locatie mag geen sterke drank aanwezig zijn. Dat is drank met 15% of meer alcohol. Ook 

gasten mogen dit niet meenemen.   
5. Zwakalcoholhoudende dranken mag u alleen schenken tussen <tijd> en <tijd> uur.   
6. Bij de ingang van het terrein en bij de bar staat duidelijk de leeftijdsgrens voor het kopen van 

alcohol. Dat is 18 jaar.   
7. Controleer identiteitsbewijzen. Alcohol schenken aan iemand jonger dan 18 jaar mag niet.  
8. Let op: verkoop ook geen alcohol aan iemand boven de 18 jaar waarvan u weet dat deze 

persoon het weggeeft aan iemand jonger dan 18 jaar.    
9. Verkoop geen alcohol aan dronken personen of personen onder invloed van drugs.   
10. Personeel mag niet jonger zijn dan 18 jaar zolang er verkoop is van zwakalcoholhoudende 

drank.   
11. Personeel mag niet dronken zijn of drugs gebruiken tijdens het werken.  
12. Zorgen gasten of personeel die dronken zijn of drugs op hebben voor overlast? Verwijder ze 

dan van de locatie.   
13. Het is verplicht om ook drank zonder alcohol aan te bieden.   
14. Glas is verboden. Schenk de drank in recyclebare bekers.  


