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Dienstverlening 

Formulier eisen inrichtingen Drank- en Horecawet 

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan ruimten van waaruit alcoholische drank wordt geschonken.  

Lever dit formulier in bij uw aanvraag om een vergunning Drank- en Horecawet of gebruik dit formulier om 

een wijziging van de lokaliteiten in uw inrichting te melden, bijvoorbeeld na een verbouwing.  

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 0222, of per e-mail: gemeente@texel.nl 

1. Gegevens van het horecabedrijf 

Naam horecabedrijf  

Adres horecabedrijf  

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

2. Omschrijving van de lokaliteit(en) waarvoor de vergunning moet gelden: 

Een lokaliteit is een afgesloten ruimte in het horecabedrijf waar bedrijfsmatig alcoholhoudende drank wordt geschonken en 

genuttigd. Alleen deze ruimten komen op de vergunning te staan. Garderobe en keuken horen hier doorgaans niet bij. 

Met de aanduiding van de ligging van de lokaliteit wordt een korte herkenbare aanduiding bedoeld waar de ruimte in het 

gebouw ligt, bijv. kelderlokaliteit, restaurantgedeelte links, voorzaal of achterzaal, ontbijtzaal achter, serre achter, 

bovenlokaliteit 1e verdieping. 

Lokaliteit Omschrijving of benaming en ligging van de lokaliteit 

1  

2  

3  

4  

3. Gegevens van de lokaliteiten 

Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd als ze verbonden zijn door een permanente wandopening. 

Die moet dan minimaal 2,20 m hoog zijn en een breedte van ten minste 2/3 van de scheidingswand met een minimum van 

2,40 m. Ook worden ruimten als één lokaliteit beschouwd als ze slechts gescheiden worden door een afscheiding met een 

geringere hoogte dan 1,25 m. van de vloer af gemeten. 

Lokaliteit 1 2 3 4 

Wat is de oppervlakte van de lokaliteit 

in m² 
m² m² m² m² 

Hoe hoog is de horecalokaliteit?  

De hoogte van iedere lokaliteit moet 

minimaal 2,40 meter bedragen 

 

m 

 

m 

 

m 

 

m 

Is de horecalokaliteit voorzien van een 

rechtstreeks met de buitenlucht in 

verbinding staande, en goed werkende, 

mechanische ventilatie-inrichting met 

een luchtverversingscapaciteit van 

3,8º10-³m³/s per m² vloeroppervlakte 

(13,68 x vloeroppervlakte)? 

Hoeveel bedraagt de capaciteit? 

 Ja 

 Nee 

 

 

 

________ m³/ uur 

 Ja 

 Nee 

 

 

 

________ m³/ uur 

 Ja 

 Nee 

 

 

 

________ m³/ uur 

 Ja 

 Nee 

 

 

 

________ m³/ uur 

In iedere horecalokaliteit moet een mechanische ventilatie-inrichting met voldoende capaciteit aanwezig zijn. Meer 

lokaliteiten kunnen zijn aangesloten op een installatie, mits die installatie een voldoende capaciteit heeft om aan de eisen per 

lokaliteit te voldoen. Per lokaliteit moet u aangeven of er een mechanische ventilatie-installatie aanwezig is en hoeveel 

capaciteit die heeft. U kunt die vaak afleiden uit de gegevens die op de installatie zijn aangebracht of uit eventuele papieren 

die bij de installatie behoren. Ook de leverancier kan veelal die gegevens verstrekken. 
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4. Terras 

Terras Ligging van het terras. 

Met de aanduiding van de ligging van het terras wordt een korte herkenbare aanduiding bedoeld 

waar het terras ten opzichte van het gebouw ligt, bijv. terras voorzijde, achterterras, terras 

overzijde straat. Voor het terras geldt dat u recht heeft op gebruik van het terras en dat dit 

terras mede de bestemming horeca moet hebben. 

Oppervlakte 

1  m² 

2  m² 

5. Horeca-inrichting 

a. Beschikt de horeca-inrichting over een veilige elektriciteitsvoorziening? 
 Ja 

 Nee 

b. Is in de horeca-inrichting een voorziening voor drinkwater aanwezig? 
 Ja 

 Nee 

6. Toiletten 

c. Zijn in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteiten ten behoeve van de bezoekers, ten 

minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig? 

Eén toiletgelegenheid bestaat uit ten minste één of meer afsluitbare toiletruimten en één of meer 

voorzieningen om de handen met stromend drinkwater te kunnen wassen. 

 Ja 

 Nee 

d. Bevat elke toiletgelegenheid ten minste één of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten? 
 Ja 

 Nee 

e. Bevat elke toiletgelegenheid ten minste één of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met 

stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen? 

 Ja 

 Nee 

f. Zijn de aanwezige toiletpotten en urinoirs in de toiletruimten voorzien van een waterspoeling 
 Ja 

 Nee 

g. Beschikken de toiletgelegenheden over een voorportaal of komen zij uit op een hal of gang?  

Alle toiletruimten, inclusief de urinoirs moeten zijn voorzien van een voorportaal, of uit komen op 

een hal of gang. De toiletruimten, inclusief de urinoirs, mogen niet rechtstreeks vanuit een 

horecalokaliteit toegankelijk zijn. 

 Ja 

 Nee 

7. Aanleiding 

 Dit formulier behoort bij een aanvraag vergunning Drank- en Horecawet 

 Met dit formulier meld ik een wijziging van lokaliteiten op de aan mij verleende vergunning Drank- en Horecawet 

conform artikel 30 van de Drank- en Horecawet. Ik doe hiermee een verzoek om de omschrijving van de lokaliteiten op 

mijn vergunning aan te passen. 

Aan het wijzigen van de vergunning zijn leges verbonden. 

8. Ondertekening 

Op grond van artikel 10 van de Drank- en Horecawet moet een horeca-inrichting voldoen aan het Besluit 

inrichtingseisen Drank- en Horecawet. De vragen zijn dan ook daaraan ontleend. De gegeven antwoorden zijn 

bepalend voor de conclusie of de inrichting aan de eisen voldoet. Voor die beoordeling gaat de burgemeester 

af op de in dit formulier naar waarheid verstrekte gegevens. Als achteraf bij controle blijkt, dat de inrichting 

niet aan de eisen voldoet, zal de op basis van dit vragenformulier verleende drank- en horecavergunning 

worden ingetrokken. 

 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

Datum  Naam Ondertekening 

   

 

 

 


