
Formulier melding wijziging leidinggevende(n) voor 
 paracommerciële rechtspersoon (Model B) 

1 
Gemeente Hardenberg 

Postbus 500 
7770 BA  HARDENBERG 

 
 
Met dit formulier kunt u de leidinggevende(n) op uw paracommerciële Alcoholwetvergunning wijzigen.  
 
Gegevens inrichting  
 
Naam inrichting: ______________________________________________________ 
 
Adres inrichting: ______________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ________________________________________________ 
 
E-mail inrichting: ________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________ mobiel nummer _________________________ 
 
Postadres inrichting, indien anders dan hierboven vermeld:  
 
p/a _______________________________ 
 
Adres: ____________________________Postcode: _____________Woonplaats: _________________ 
 
 
Gegevens bestuurder/aanvrager 
 
Achterna(a)m(en): __________________________________________________________ 
 
Voorna(a)m(en): _______________________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________________________________________________ 
 
e-mailadres: ___________________________________________________________ 
 
 
Nieuwe leidinggevende  
Vul de gegevens van de nieuwe leidinggevende(n) in op de bijlage. De nieuwe leidinggevende moet dit 
formulier ondertekenen.  
 
 
Leidinggevende niet meer werkzaam  
Misschien dat er inmiddels ook leidinggevenden niet meer in uw inrichting werken. Dit kunt u hieronder 
vermelden:  
 
Naam: _______________________________________________________________ 
 
Voorletter(s): _________________________________________________________ 
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Naam: _______________________________________________________________ 
 
Voorletter(s): _________________________________________________________ 
 
 
Belangrijk  
De leidinggevende mag meteen aan de slag nadat u een ontvangstbevestiging van deze melding hebt 
ontvangen.  
Wij toetsen de leidinggevende achteraf aan de eisen van artikel 8 wet. Als er geen beletselen zijn 
vermelden wij de leidinggevende op het aanhangsel, dat deel uitmaakt van de vergunning. Hiervoor 
hoeft u niets te doen. Wij behandelen uw melding als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.  
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende      ___________________________  (bestuurder/aanvrager)  dat het 

formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld op    ______________________ ( datum),  

te __________________________  (plaats) 

 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
……………………………………… 
 
 
 
 
 
IN TE DIENEN  BIJLAGEN 

 

Indien u (een) leidinggevende(n) op de vergunning wilt toevoegen: 
Bij een niet-commerciële inrichting 
 

• Kopie geldig legitimatiebewijs leidinggevende(n); 

• Kopie Verklaring Sociale Hygiëne leidinggevende(n); 

• Bijlage behorende bij het meldingsformulier – 1 exemplaar per leidinggevende. 
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Bijlage formulier wijziging leidinggevende paracommerciële rechtspersoon         
(1 exemplaar per leidinggevende!)  
 
Deze verklaring behoort bij de wijziging van het aanhangsel voor de uitoefening van het 
paracommerciële horecabedrijf  
 
1. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:  
 
a.  Naam inrichting: _________________________________________________________ 

 

b.  Straatnaam en huisnummer: _______________________________________________ 

 

c.  Postcode en plaatsnaam: __________________________________________________ 
  
2. Ondergetekende  
 
a. Naam: ___________________________________________________________________ 

 

b. Voorna(a)m(en)  (voluit): ________________________________________________ 

 

c. Straatnaam en huisnummer: _______________________________________________ 

 

d. Postcode en plaatsnaam:___________________________________________________ 

  

e. Burgerservicenummer: ____________________________________________________ 

 

f. Telefoonnummer: ____________________________/mobiel nummer: _____________________ 

 

g. Geboortedatum: __________________________________________________________ 

 

h. Geboorteplaats: __________________________________________________________ 
 
i. E-mailadres: _____________________________________________________________ 

□ beschikt over een verklaring sociale hygiëne (Kopie SVH-diploma bijvoegen! ) 

 
Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het para commerciële horecabedrijf met ingang  
 
van: ___________________________________ 
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat het formulier naar waarheid is ingevuld:  
 
Aldus naar waarheid ingevuld op_________________(datum), te________________________  (plaats)                     
 
Naam:       Handtekening leidinggevende: 
 
 
-------------------------------    ------------------------------------------ 


