Checklist inrichtingseisen slijterij
De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Als u een drank- en
horecavergunning aanvraagt dient uw bedrijf aan deze eisen te voldoen. De gemeente controleert
betreffende eisen. Hieronder vindt u een checklist, waarbij u zelf kunt nagaan of het pand waar u
uw horecabedrijf wilt starten voldoet aan de betreffende inrichtingseisen.
Deze checklist dient u in te vullen en toe te voegen aan het aanvraagformulier van de drank- en
horecavergunning.
Bovendien dient u toe te voegen een actuele bouwkundige plattegrondtekening met hierop ten
minste aangegeven de maatvoeringen, schaal, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal aanwezige
personen, de lokaliteiten en ligging terras met afmetingen.

Naam aanvrager:………………………………………………………………………………………………………
Voor vergunning tot het uitoefenen van een slijterijbedrijf
Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres:

………………………………………………………………………………………………………

Omschrijving van de lokaliteiten:

Lokaliteit 1*

………………………………………………………………………………………………………

Lokaliteit 2*

………………………………………………………………………………………………………

Lokaliteit 3*

………………………………………………………………………………………………………

*Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd indien zij


met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening waarvan de hoogte
minimaal 2.20m van de vloer af gemeten en de breedte 2/3 van de scheidingswand
met een minimum van 2.40 is;

of indien zij


alleen van elkaar gescheiden zijn door een afscheiding die niet hoger is dan 1,25m van
de vloer af gemeten.

Omschrijving eisen inrichting Slijtersbedrijf
Lokaliteit 1
1.

Lokaliteit 2

m²

Hoe groot is de (vloer)

Lokaliteit 3

m²

opmerkingen

m²

oppervlakte van de slijtlokaliteit?
2.

Heeft de lokaliteit aan alle zijden

O Nee

O Nee

O Nee

gesloten wanden met een hoogte

O Ja

O Ja

O Ja

Staat de slijtlokaliteit rechtstreeks

O Nee

O Nee

O Nee

in verbinding met een

O Ja

O Ja

O Ja

Heeft de verbindingslokaliteit aan

O Nee

O Nee

O Nee

alle zijden gesloten wanden met

O Ja

O Ja

O Ja

Heeft de verbindingslokaliteit –

O Nee

O Nee

O Nee

bestemd of mede bestemd voor

O Ja

O Ja

O Ja

Is de loopafstand tussen de

O Nee

O Nee

O Nee

toegang –bestemd of mede

O Ja

O Ja

O Ja

Heeft de verbindingslokaliteit –

O Nee

O Nee

O Nee

bestemd voor personeel- ten

O Ja

O Ja

O Ja

Is de loopafstand tussen de

O Nee

O Nee

O Nee

toegang –bestemd voor

O Ja

O Ja

O Ja

van tenminste 2,40m (van de
vloer af gemeten)?
3.

neringruimte?
4.

een hoogte van tenminste 2,40 m
(van de vloer af gemeten)?
5.

bezoekers- ten hoogste één
afsluitbare toegang met een
breedte van ten hoogste 2,40 m
naar de slijtlokaliteit en ten
hoogste één afsluitbare toegang
met een breedte van ten hoogste
2,40 m naar de neringruimte?
6.

bestemd voor bezoekers- naar de
slijtlokaliteit en de toegang naar
de neringruimte ten minste 2,00
m?
7.

hoogste één afsluitbare toegang
met een breedte van ten hoogste
1,00 m naar de slijtlokaliteit en
ten hoogste één afsluitbare
toegang met een breedte van ten
hoogste 1,00 m naar de
neringruimte?
8.

personeel- naar de slijtlokaliteit en
de toegang naar de neringruimte
ten minste 1,00 m ?
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Toelichting bij checklist inrichtingseisen slijtersbedrijf
De checklist inrichtingseisen is bedoeld voor slijterijen.
Vraag
1. Tenminste één slijtlokaliteit dient een oppervlakte te hebben van minimaal 15m². Voor de
andere slijtlokaliteiten geldt geen oppervlakte-eis.
2. Deze vraag spreekt voor zich.
3. Een slijtlokaliteit mag niet rechtstreeks in verbinding staan met een ruimte waarin
kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of enige in artikel 14, lid 3 van het Besluit
genoemde activiteit wordt uitgeoefend.
Er zijn ook slijterijen die toegankelijk zijn vanuit een centrale hal waar vaak klantenbalies,
innamepunten voor lege flessen, verkooppunten voor tabakswaren en fotoartikelen
gevestigd zijn die functioneren ten behoeve van de daar gevestigde supermarkt(en). De
lokaliteit die de verbinding vormt tussen een slijtlokaliteit en een neringruimte moet zelf
beschikken over gesloten wanden. Deze ruimte heeft de functie van passage of sluis tussen
de neringruimte en de slijtlokaliteit. De centrale hal voldoet hier niet aan en dus moet er
altijd nog een verbindingslokaliteit aanwezig zijn voor de slijtlokaliteit. De vragen hierna
gaan over deze verbindingslokaliteit.
4. De verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van
tenminste 2,40 meter van de vloer af gemeten. Uiteraard zitten er in de verbindingsruimte
2 deuren, omdat het gaat om een ruimte met de functie van passage of sluis tussen de
neringruimte en een slijtlokaliteit.
5. Als de verbindingslokaliteit bestemd is voor bezoekers mag er ten hoogste één afsluitbare
toegang naar de slijtlokaliteit zijn en ten hoogste één afsluitbare toegang naar de
neringruimte. Deze toegangen mogen een breedte hebben van ten hoogste 2,40 meter.
Zowel de verbindingslokaliteit als de slijtlokaliteit moeten een hoogte hebben van ten
minste 2,40 meter.
6. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de
neringruimte moet minimaal 2 meter bedragen. Dit houdt in dat de verbindingslokaliteit
minimaal 2 meter lang, 2,4 meter breed (zie punt 5) en 2,4 meter hoog (zie punt 4) moet
zijn.
7. Er kan een aparte toegang zijn voor het personeel, zodat zij makkelijk van de balie of
andere locatie in de neringruimte naar de slijterij kunnen. Tussen deze ruimte moet een
afsluitbare toegang zijn aangebracht van minimaal 1 meter breed.
8. Er moet minimaal een ruimte van 1 meter zitten tussen de neringruimte en de slijtlokaliteit
via de toegang voor personeel.
Definities


Slijtlokaliteit
Een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van of
samenvallend met een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval
bestemd voor het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.
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Neringruimte
Ruimte binnen een gebouw, welke in gebruik is voor het uitoefenen van kleinhandel of
zelfbedieningsgroothandel of één van de volgende activiteiten:
- het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van openbare
verkoping;
- het bedrijfsmatig aanbieden van diensten;
- het bedrijfsmatig verhuren van goederen;
- het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.
Een veel voorkomende neringruimte is de supermarkt.



Verbindingslokaliteit
Een tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend behorende lokaliteit die in
gebruik is als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit. In deze ruimte mag de
kleinhandel niet worden uitgeoefend. Er mogen evenmin zelfbedieningsgroothandels- of
andere onder neringruimte genoemde activiteiten plaatsvinden.



Loopafstand
De kortste afstand in de verbindingslokaliteit tussen de toegangsdeur van de slijtlokaliteit
en de deur tot de neringruimte. Het gaat er hierbij om dat op een afstand van ten minste
0,30 meter van constructieonderdelen kan worden gelopen. De deurpost is daarbij een
constructieonderdeel.

Naast de inrichtingseisen dient een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend altijd te
voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
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