
Bijlage Melding Leidinggevende Alcoholvergunning
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

Straatnaam en huisnummer

Telefoonnummer

Naam en voornamen

Postcode Woonplaats

handtekening plaatsnaam

datum

Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of  
paspoort. Geen rijbewijs!)
Kopie Verklaring Sociale Hygiëne

Arbeidsovereenkomst

Bijvoegen:

1.  Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van

neeja

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

het horecabedrijf, genaamd

het slijtersbedrijf, genaamd

2.  Persoonlijke gegevens

Geboortedatum

Geboorteplaats

Beschikt over sociale hygiëne

Indien in loondienst arbeidsovereenkomst bijvoegen; indien niet in loondienst hieronder aangeven wat daarvan de reden is.

Is uren per week werkzaam in de inrichting

uurtotvan

Hij/zij zal op onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting aanwezig zijn:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

uurtotvan

uurtotvan

uurtotvan

uurtotvan

uurtotvan

uurtotvan

Op grond van artikel 24, lid 1 onder b, van de Alcoholwet mag de toe te voegen leidinggevende, nadat de ontvangst van de melding 
schriftelijk is bevestigd, met zijn werkzaamheden starten. De ontvangstbevestiging (of afschrift daarvan) moet overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 29, derde lid, artikel 9 derde en vierde lid, van de Alcoholwet, in de inrichting aanwezig zijn. 
De aanvraag kunt u verzenden aan de gemeente Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden (langsbrengen op Burgemeester 
Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden). 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. U ontvangt een nota achteraf.

3.  Ondertekening en bijlage

BSN-nummer
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Op grond van artikel 24, lid 1 onder b, van de Alcoholwet mag de toe te voegen leidinggevende, nadat de ontvangst van de melding schriftelijk is bevestigd, met zijn werkzaamheden starten. De ontvangstbevestiging (of afschrift daarvan) moet overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, derde lid, artikel 9 derde en vierde lid, van de Alcoholwet, in de inrichting aanwezig zijn.
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