
 

 

 

ALCOHOLWET, MELDING WIJZIGING LEIDINGGEVENDE 

Op basis van artikel 30a lid 3 van de Alcoholwet. 

 

Aan de burgemeester van gemeente Bernheze 

 

1. HIERBIJ VERZOEK IK U OM HET AANHANGSEL BIJ VERGUNNING VOOR DE UITOEFENING VAN 

 
 het horecabedrijf 
 het slijtersbedrijf 

 

Vergunningsnummer _____________________, d.d. _____________________ aan te passen. 

 

2. REDEN WIJZIGING 

 
 Toevoeging leidinggevende(n) 
 Niet meer in dienst zijn als leidinggevende(n) 

 

3. GEGEVENS VAN DE INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING GELDT 

 

Naam inrichting : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode / woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

 

4. GEGEVENS LEIDINGGEVENDE(N) 

Leidinggevende A 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Leidinggevende A beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van _______________. 

 

Is in loondienst: 

 ja   

 nee  

En is ______ uren per week werkzaam in de inrichting. 

 

 Kopie legitimatiebewijs leidinggevende A is bijgevoegd als bijlage. 

 



 

Leidinggevende B (alleen invullen indien er nog een wijziging is) 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Leidinggevende B beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van _______________. 

 

Is in loondienst: 

 ja  

 nee  

En is ______ uren per week werkzaam in de inrichting. 

 

 Kopie legitimatiebewijs leidinggevende B is bijgevoegd als bijlage. 
 

Leidinggevende C (alleen invullen indien er nog een wijziging is) 

 

Naam : _____________________________________________________ 

Voornamen : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________________ 

Geboortedatum : ____________________ geboorteplaats: ____________________ 
 Leidinggevende C beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 

 

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van _______________. 

 

Is in loondienst: 

 ja  

 nee  

En is ______ uren per week werkzaam in de inrichting. 

 

 Kopie legitimatiebewijs leidinggevende C is bijgevoegd als bijlage. 
 

5. ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD 

 

Datum : _______________________20_____     Plaats: ________________________ 

 

 

 

Land :_______________________________ Handtekening: _______________________ 

 

Op grond van artikel 29, lid 2, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel 

waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt 

gewijzigd bij toevoeging of wijziging leidinggevenden. 

 

 


