
BESLUIT EISEN INRICHTINGEN DRANK- en HORECAWET   onderzoeksformulier 
 
Gemeente:     Datum:    Kenmerk: 
……………………………………………...  …………………….  …………………………… 
 
Betreft het verzoek van   …………………………………………………………………………………………………….. 
 

om vergunning tot het uitoefenen van het  �  HORECABEDRIJF �  SLIJTERSBEDRIJF 
 
 
in de inrichting   ……………………………………………………………………………………………………. 
plaatselijk bekend 
 
 
kadastraal gemeente …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Omschrijving van de lokaliteit(en) in de inrichting 

 
 

lokaliteit 1 *  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
lokaliteit 2  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
lokaliteit 3  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
* Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd, indien zij, verbonden zijn door een permanente 
wandopening met een hoogte van ten minste 2,20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de 
scheidingswand met een minimum van 2,40 m van de vloer af gemeten. 
 

Omschrijving eisen inrichting HORECABEDRIJF 
 
     Lokaliteit 1 Lokaliteit 2 Lokaliteit 3  
 

1. Hoe groot is de (vloer)oppervlakte ……………m² ……………m² ……………m²  
van de lokaliteit? 

 
2. Wat is de hoogte van de lokaliteit 

(van de vloer afgemeten)?  ……………m ……………m ……………m  
 

 
3. Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding  staande, goed werkende mechanische 

ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van ten minste 3,8. 10-³m³/s per m²?   
(voor omschrijving ligging vent.- inrichting z.o.z.) 
    Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

    nee ja nee ja nee ja  

 
4. Is er een voorziening voor elektriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt?  

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
5. Is er een voorziening voor drinkwater aanwezig, opdat kan worden beschikt over voor de menselijke consumptie 

en hygiëne geschikt water?  Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

    nee ja nee ja nee ja  

 
6. Is er een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken aanwezig die ook door bezoekers kan worden 

gebruikt?    Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
7. Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig? 

    Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja 

 
a. Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar?  
    Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3  

nee ja nee ja nee ja  

 
b. Heeft elke toiletgelegenheid één of meer voorzieningen om de handen met stromend, deugdelijk drinkwater te 

kunnen wassen?  Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
c. Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling?   

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
d. Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalokaliteit?  
    Lok. 1  Lok 2  Lok. 3   

nee ja nee ja nee ja  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage bij omschrijving eisen inrichting HORECABEDRIJF 
 
Ruimte voor het omschrijven op welke plaats zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit bevindt en wat het 
vermogen van deze installatie is (in m³/h). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Omschrijving eisen inrichting SLIJTERSBEDRIJF 

 

Lokaliteit 1 Lokaliteit 2 Lokaliteit 3  
 

1. Hoe groot is de (vloer)oppervlakte ……………m² ……………m² ……………m²  
van de lokaliteit? 

 
2. Heeft de lokaliteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 m (van de vloer af gemeten)? 

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

     nee ja nee ja nee ja  

 
3. Staat de lokaliteit rechtstreeks in verbinding met een neringsruimte¹?  

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
4. Heeft de verbindingslokaliteit² aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 m (van de vloer af 

gemeten)?   Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

     nee ja nee ja nee ja  

 
5. Heeft de verbindingslokaliteit –  bestemd of mede bestemd voor bezoekers – maximaal één afsluitbare toegang met 

een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringsruimte? 
     Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

nee ja nee ja nee ja  

 
6. Is de loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringsruimte ten minste 2m? 

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

     nee ja nee ja nee ja  

 
7. Heeft de verbindingslokaliteit – uitsluitend bedoeld voor personeel – maximaal één afsluitbare toegang met een 

breedte van ten hoogste 1m naar de neringsruimte?  
     Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3  

nee ja nee ja nee ja 

 
8. Is de loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringsruimte ten minste 1 m? 

Lok. 1  Lok. 2  Lok. 3 

     nee ja nee ja nee ja  

 
 
 
Plaats en datum: 
 
……………………………………………………………………………  Handtekening …………………………………… 
 
¹) De neringsruimte is de ruimte binnen een gebouw, die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de kleinhandel of de 
zelfbedieningsgroothandel of een van de hierna te noemen activiteiten: 

• het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping, als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen 

• het bedrijfsmatig aanbieden van diensten 

• het bedrijfsmatig aanbieden van goederen 

• het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen 
 
²) De verbindingslokaliteit is een lokaliteit die behoort tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en die in 
gebruik is als passage tussen een neringsruimte en een slijtlokaliteit. 


