
Checklist inrichtingseisen horecabedrijf 

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Als u een drank- en 

horecavergunning aanvraagt moet uw bedrijf aan deze eisen voldoen. Hieronder vindt u een overzicht 

van de inrichtingseisen. Hiermee kunt u zelf nagaan of het pand waar u uw horecabedrijf wilt starten 

voldoet aan de inrichtingseisen. 

Wanneer u uw horecabedrijven wilt vestigen in een beschermd monument kan worden afgeweken van 

onderstaande eisen. Neem in dat geval contact op met de gemeente, Taakveld vergunningen en 

bijzondere wetten, telefoonnummer (0224) 210 400. 

Definities wettekst

Inrichting: uw bedrijf 

Lokaliteiten: voor publiek toegankelijke ruimtes die bedoeld zijn om er te eten en te drinken (exclusief 

toiletten en dergelijke). 

Aan welke bepalingen moet de inrichting voldoen waarin ik mijn horecabedrijf uitoefen?

• Er is ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minimaal 35m² . 

• De hoogte is overal minimaal 2,40 m.  

• Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij: 

o Met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening waarvan de hoogte 

minimaal 2,20 m is; en  

o de breedte 2/3 van de scheidingswand is met een minimum van 2,40m 

o van elkaar gescheiden zijn door een afscheiding die niet hoger is dan 1,25m 

wijkt dit af of bent u niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente, Taakveld 

vergunningen en bijzondere wetten, telefoonnummer (0224) 210 400. 

• De lucht in elke lokaliteit moet iedere10 minuten volledig worden ververst met een op de 

buitenlucht aangesloten mechanische ventilatie. De capaciteit moet voldoen aan de eisen 

van de wet. Aan de hand van onderstaand rekenvoorbeeld kunt u eenvoudig nagaan welke 

capaciteit u nodig heeft. 

De lokaliteit (b.v. café of 

biljartzaal) 

Oppervlakte x hoogte Benodigde capaciteit 

Opp. x hoogte x 6 

1 Café 35m² x 2,40 = 84m³  84m³ x 6 = 504m³ per uur 

2 Biljartzaal  40m² x 2,40 = 96m³ 96m³ x 6 = 576m³ per uur 

3 

4 

Totaal benodigde 

capaciteit 

1080m³ per uur 

De capaciteit vindt u meestal op een sticker op de installatie zelf of u moet de technische 

gegevens verzamelen/achterhalen. 

• Er is elektriciteit en drinkwater aanwezig in uw bedrijf 

• Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met afsluitbare toiletten en een 

plek om je handen te wassen. De wet eist verder dat de deur van de het afsluitbare toilet niet 

rechtstreeks uitkomt op de lokaliteit (er moet dus een gang of voorportaal zijn).

Voor meer informatie over de inrichtingseisen van een horecabedrijf kunt u de website van Koninklijke 

Horeca Nederland raadplegen: 

https://www.khn.nl/website/belangenbehartiging/ondernemen/horeca-omgeving/ruimtelijke-

ordening/inrichtingseisen

Let wel. Uw bedrijf moet altijd aan de inrichtingseisen voldoen. De gemeente controleert hierop. 


