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Geachte ondernemer,

Wij krijgen regelmatig vragen over de geldende regels voor supermarkten met een inpandige slijterij, 
zogenaamde borrelshops. Daarom hebben we besloten u hierover te informeren.

Winkeltijden verordening Almelo
 Alle winkels in Almelo mogen elke tweede en laatste zondag van de maand en alle zondagen 

in december open zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. 
 Alleen supermarkten mogen iedere zondag open zijn.
 Inpandige slijterijen/ borrelshops  in de supermarkten mogen niet elke zondag open. Deze 

shops mogen net als alle andere winkels niet iedere zondag open maar alleen elke tweede en 
laatste zondag van de maand en alle zondagen in december open zijn tussen 12.00 en 18.00 
uur. 

 Winkeliers zijn niet verplicht om open te gaan, als dat volgens de regels mag, de keuze is aan 
hen.

Leidinggevende in slijterij
In een slijterij dient tijdens openingstijden altijd een (aangemelde) leidinggevende aanwezig te zijn 
(artikel 24 Drank- en Horecawet). Dit geldt uiteraard ook voor supermarkten met een inpandige slijterij 
(borrelshop). De leidinggevende moet zich gedurende de openingstijden in deze slijterij bevinden. De 
supermarkt zelf is nadrukkelijk geen slijterij. 

Wij gaan ervan uit dat u, indien nodig, maatregelen treft om overtreding van bovenstaande te 
voorkomen. Dit is namelijk een economisch delict op grond van de Wet op de Economische delicten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum Almelo (0546) 54 11 11.

Hoogachtend,
Namens het college van Burgemeester en wethouders van Almelo,
manager Advies & Ontwerp,

H.E. Blok
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