
Bijlage 6 Voorschriften en beperkingen artikel 35 Alcoholwet 

 
De volgende voorschriften zijn (al dan niet gedeeltelijk) van toepassing voor een ontheffing artikel 35 
Alcoholwet: 
 

1. Deze ontheffing (of een kopie) is altijd aanwezig op de locatie waar de drankverstrekking 
plaatsvindt. 

2. Bij het gebruik van de ontheffing mag er geen sterke drank op het evenemententerrein zijn. 
Het publiek mag dit ook niet meenemen. 

3. Bij de toegang tot het terrein staat duidelijk de leeftijdsgrens aangegeven voor het 
verstrekken van drank met alcohol. 

4. Bij het gebruik van deze ontheffing moet de leidinggevende aanwezig zijn op het 
evenemententerrein. De leidinggevende moet toezien op de naleving van de in de ontheffing 
opgenomen voorschriften. 

5. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon onder de 18 jaar. 
6. Personen van 18 jaar en ouder mogen hun drank niet doorgeven aan minderjarigen (onder 

18 jaar). 
7. De vaststelling van de leeftijd, zoals aangegeven in punt 5 en 6: 

a. vindt plaats aan de hand van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
vreemdelingenpas; 

b. hoeft niet wanneer het om een persoon gaat waarvan duidelijk is dat deze de vereiste 
leeftijd heeft bereikt. 

8. Personen die voor u werken mogen niet dronken zijn of onder invloed van andere 
psychotrope stoffen. 

9. U moet personen weren of verwijderen die: 
a.  duidelijk dronken zijn,  
b. onder invloed van psychotrope stoffen verkeren of  
c. die door hun gedrag aanstoot geven. 

10. Zwakalcoholhoudende dranken mag u niet verstrekken aan: 
a. een persoon die overduidelijk dronken is of  
b. onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert; 

11. U mag geen drank met alcohol verstrekken wanneer de openbare orde, veiligheid of 
zedelijkheid in gevaar komt. 

12. Er moet voor het publiek altijd alcoholvrije dranken verkrijgbaar blijven. 
13. In gebouwen verlicht en ventileert u de ruimte zo lang er publiek aanwezig is. U zorgt dat 

deze ruimte van alle kanten goed te overzien is (voor zover van toepassing). 
14. U verstrekt dranken in plastic bekers. Het gebruik van glas mag niet. 
15. U mag geen mobiele tappunten gebruiken, waaronder begrepen de zogenaamde ‘rugzaktap’ 

en de navulslang. 
16. Alle aanwijzingen van of namens de gemeente en politie moet u altijd opvolgen. 
17. De burgemeester trekt deze ontheffing in wanneer u de regels niet nakomt. 


