FAQ NIX ZONDER ID VOOR VERKOPERS
Mag ik aan iedereen een ID vragen?
De verkoper mag altijd naar de leeftijd vragen. Sterker nog; het is verboden alcohol of tabak te verkopen aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat die 18 jaar of ouder is. Het
vaststellen van de leeftijd doe je aan de hand van een ID document.
Wanneer hoef ik niet te vragen naar de leeftijd?
Als het overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, hoef je niet om een ID te vragen.
Krijg ik een boete als ik niet naar een ID vraag?
Als het niet overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, kan een handhaver de verkoper een
Wat betekent de grens van 25 jaar?
De leeftijdsgrens van 25 jaar is niet wettelijk bepaald. De supermarkten hebben onderling
afgesproken dat zij van jongeren tot 25 jaar een legitimatiebewijs willen zien voordat wordt
overgegaan tot de verkoop.
Mag ik alcohol verkopen aan ouders die hun kind bij zich hebben?
Alcohol of tabak mag verkocht worden aan ouders (of 18 plussers) die vergezeld zijn door
18 minners. Is de leeftijd van de koper in kwestie niet overduidelijk, vraag dan wel om een
ID. Alcohol of tabak mag niet worden verkocht als het vermoeden bestaat dat een 18
plusser een aankoop doet voor een 18 minner. Er is dan sprake is van wederverstrekking.
Volgens de wet is dit verboden.
Wat doe ik als meerdere jongeren betrokken zijn bij de aankoop?
Alcohol mag niet worden verkocht aan een 18 plusser wanneer die samen met 18 minners
komt en het duidelijk is dat de alcohol (ook) voor de 18 minners bedoeld is. Ook dan kan er
sprake zijn van wederverstrekking.
Wat doe ik als een vals ID of een ID van iemand anders wordt gebruikt?
De verkoop van alcohol of tabak kan niet doorgaan als een vals ID (ID van iemand anders
of nagemaakte ID) wordt gebruikt. De koper pleegt in dat geval identiteitsfraude. Dat is een
strafbaar feit. Mocht de verkoper niet zien dat het gaat om een vals ID dan wordt dit de
verkoper niet verweten.
Wanneer is het goed de teammanager/leidinggevende in te schakelen?
Mocht er een vervelende situatie ontstaan, dan is het prettig als je er niet alleen voor staat.
Spreek met elkaar af bij welk gedrag van klanten je er back-up bij roept.

