
Voorwaarden en benodigde documenten 
Vestiging van een nieuw horecabedrijf / overname van een bestaand horecabedrijf 

 

Voorwaarden  

 De ondernemer (paracommerciële rechtspersoon) moet staan ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 Ten minste twee leidinggevenden (dit hoeven geen bestuursleden te zijn) moeten voldoen aan 

de volgende eisen: 

o Zij hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt; 

o Zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (wordt nagetrokken bij de 

regionale politie); 

o Zij staan niet onder curatele (wordt gecontroleerd in het Curatele- en bewindregister 

of nagevraagd bij de rechtbank); 

o Zij moeten voldoen aan de moraliteitseisen zoals vastgelegd in het Besluit eisen 

zedelijk gedrag Drank- en Horecawet (wordt nagetrokken bij de Centrale Justitiële 

Documentatiedienst te Almelo); 

o Zij hebben de beschikking over een diploma / verklaring sociale hygiëne (wordt 

gecontroleerd in het SVH-register Sociale Hygiëne). 

 De inrichting moet voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Dit 

houdt o.a. in dat eisen worden gesteld aan de vloeroppervlakte, de hoogte en de ventilatie van 

de horecalokaliteiten en de toiletgelegenheden. 

 

Verplichte documenten! 

1. (Werknemers)verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting 

De leidinggevenden moeten elk afzonderlijk dit formulier volledig (en duidelijk leesbaar) invullen 

en ondertekenen. De (werknemers)verklaring kunt u downloaden op de website. 

 

2. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de vergunning en van alle 

leidinggevenden die werkzaam zijn in de inrichting 

 

3. Kopie diploma / verklaring sociale hygiëne  

Ten minste twee leidinggevenden (dit hoeven geen bestuursleden te zijn) moeten in het bezit zijn 

van een diploma / verklaring sociale hygiëne.  

 

4. Recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

Niet ouder dan 3 maanden. 

 

5. Kopie koop-, huur- of pachtcontract, dan wel eigendomsbewijs van het perceel 

Het document moet door alle betrokken partijen zijn ondertekend. 

 

6. Bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting  

Daarop moet worden vermeld een omschrijving van de lokaliteiten en terras(sen) met hun 

benaming en oppervlakte in m². 

 

7. Statuten van de vereniging / stichting 

 

8. Bestuursreglement 

Een geactualiseerd model bestuursreglement. Deze kunt u ‘downloaden op de website.  

 

http://wetten.overheid.nl/zoeken

