Wijzigen leidinggevende drank- en horecavergunning
(model A)
Nieuwe leidinggevende(n)
De gegevens van de nieuwe leidinggevende(n) kunt u invullen op pagina 2. Voor elke nieuwe
leidinggevende vult u apart pagina 2 in. De nieuwe leidinggevende dient pagina 2 te ondertekenen.
Deze eerste pagina hoeft u maar 1 keer in te vullen en te ondertekenen.
Niet meer werkzaam
Wellicht dat er inmiddels ook leidinggevenden niet meer in uw horecabedrijf werken. U kunt deze
vermelden in een eigen bijlage bij deze melding. Zij worden dan niet meer op het aanhangsel van
de vergunning vermeld.
De leidinggevende mag meteen aan de slag nadat u een ontvangstbevestiging van deze melding
hebt ontvangen.
De leidinggevende wordt vervolgens getoetst aan de eisen van artikel 8 Drank- en horecawet.
Indien er geen beletselen zijn, wordt de leidinggevende vermeld op het aanhangsel dat deel
uitmaakt van de vergunning. U ontvangt dan een nieuw aanhangsel. Hiervoor hoeft u geen nadere
actie te ondernemen. Uw melding wordt behandeld als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.
Gegevens Drank- en horecavergunning
Naam inrichting
Straatnaam huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Kenmerknummer van
vergunning
Gegevens van contactpersoon (vergunninghouder)
Naam en voornamen
Telefoonnummer
Handtekening

Wijzigen leidinggevende Drank- en Horecavergunning (model A) Gemeente West Maas en Waal

Formulier voor wijzigen leidinggevende drank- en
horecavergunning
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting.
1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de
uitoefening van
□ het horecabedrijf
□ het slijtersbedrijf
2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Naam inrichting
Straatnaam huisnummer
Postcode en plaatsnaam
3. Persoonlijke gegevens
Naam en voornamen
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats

verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van
is in loondienst

□ Ja
□ Nee

is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting
Aldus naar waarheid ingevuld
Plaatsnaam

Handtekening

Datum
In te dienen bijlagen:


Geldig legitimatiebewijs

Vul dit formulier volledig in en stuur dit, inclusief bijlagen, naar:
E-mail:
info@westmaasenwaal.nl
Post:

Gemeente West Maas en Waal
t.a.v. vergunningverlener Drank- en Horecawet

Postbus 1
6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN
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