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verkoop alcoholische dranken
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Protocol uitvoering van de Drank-en
Horecawet,

Dewet bepaalf
Er mag alleen alcohol verkocht worden aan personen ouder dan t8 jaar. Er mag ook geen drank
verkocht worden aan jongeren via mensen die 18 jaar of ouder zijn.
De wet maakt verschil tus$n drank rnet minder dan L5% alcohol, zoals bier en wijn {inclusief port
en sherry ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%, hierna te noemen zwak-zwak-
alcoholische drank) en sterke drank met 15% alcohol of meer.

8€HlvlfiCde@enr:
MFC de Bogen verkoopt geen sterke drank. Bovendien verkoopt MFC de Bogen geen zwak-
alcoholische dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn, ook niet via personen ouder dan 18
jaar.

Dit wordt - b'lj twijfel of men al dan niet 18 jaar of ouder is - gecontroleerd door te vragen naar een
geldig, erkend identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of lD kaart). Zonder tonen ván een van de 3

€ieÍio€mde *Ddocument€n wordt geen akoholhqdende drank verkocht.

Het personeel in dienst van De Bogen ontvangt jaarlijks instructie over verantwoord alcoholbeleid
vanuit de leiding/bestuur. lndien zich mogelijkheden tot scholing voordoen wordt de medewerkers
gevraagd deze te volgen. Het personeel dat alcoholische dranken mag verkopen is altijd ouder dan 21
jaar en geïnformeerd over.dit protocol.

ln het gebouw zal dit beleid gestalte worden gegeven door:
1. Meer zichtbaar uitdragen nix18. Onder andere door het zichtbaar plaatsen van genoemd

logo/stickers;
Er worden door het bestuur tenminste 4 keer per jaar steekproeven uitgevoerd om de
naleving van de regels te controleren;
De huurvoonnaarden worden aangepast:
- Bij verhuur tot 18.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken;
- Bij verhuur na 18.00 uur bestaat de mogelijkheid tot schenken van zwak-alcoholische

dranken indlen de huurder dit van te voren heeft aangevraagd;

Voorts zorgt het bestuur er vosr dat de tekst op de websi :dt geplaatst.

Vastgesteld in de vergaden"ng van 5t. de Bogen van g februari 2018.
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Harderwijk, decernber 2OI7

Voorzitter, secreataris,


