wijziging drank- en horecavergunning en/of horeca-exploitatievergunning
Met dit formulier kunt u melden dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot een
bestaande drank- en horecavergunning of horeca-exploitatievergunning.
1. Aanvrager
Naam contactpersoon

:

Naam horecabedrijf

:

Vestigingsadres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

2. Vergunning
Kenmerk huidige vergunning

:

Datum huidige vergunning

:

3. Reden wijziging
Wijziging inrichting, ga verder met vraag 4
Wijziging leidinggevenden, ga verder met vraag 5
Let op: wanneer de ondernemingsvorm van uw bedrijf wordt gewijzigd, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

4. Wijziging van de inrichting
Geef een omschrijving van de wijze waarop de inrichting is/wordt gewijzigd:

Heeft u verder geen wijzigingen, ga dan naar vraag 8.

5. Uittredende leidinggevende(n)
Naam

:

Geboortedatum

:

Naam

:

Geboortedatum

:

Naam

:

Geboortedatum

:
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6. Nieuwe leidinggevende(n)
Aantal nieuwe leidinggevende(n)

:

Persoonsgegevens leidinggevende(n)
a.

b.

c.

d.

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Geboortedatum en plaats

:

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Geboortedatum en plaats

:

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Geboortedatum en plaats

:

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Geboortedatum en plaats

:
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Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening aanvrager

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Meenemen/opsturen
–

Kopie identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs).

–

Verklaring Sociale Hygiëne (indien er sprake is van bijschrijving op drank- en horeca-

–

–
–

Arbeidsovereenkomst/vrijwilligersverklaring.
vergunning).

Verklaring omtrent gedrag (indien er alleen sprake is van bijschrijving op een horeca-

exploitatie-vergunning).

Bij wijziging inrichting: plattegrond van gewijzigde situatie.

Adresgegevens
Gemeente Landgraaf

t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000

6370 AA Landgraaf
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 14 045.
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