
Alcoholwet
Wijziging leidinggevende

Melding wijziging leidinggevende (artikel 30a, lid 3  van de Alcoholwet).

1. Aanhangsel vergunning
Hierbij verzoek ik u om het aanhangsel bij de vergunning voor de uitoefening van

Een horecabedrijf  Een slijtersbedrijf 

Vergunningsnummer : Datum :

aan te passen

2. Reden wijziging
 Toevoeging van een leidinggevende
 Doorhaling van de aantekening dat leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of

de exploitatie van het bedrijf
 Verwijderen van een leidinggevende

3. Gegevens inrichting

Gegevens waarvoor de vergunning geldt
Naam bedrijf :

Straat en huisnummer :

Postcode : Plaats :

4. Persoonlijke gegevens nieuwe leidinggevende

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer:

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

📎 Voeg de verklaring van sociale hygiëne toe

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het horecabedrijf per (datum) : ______________

Is in loondienst 

 Ja

 Nee
Is uur werkzaam in de inrichting

📎 Voeg een kopie van uw arbeidsovereenkomst toe

Gemeente Heemstede Bezoekadres Postadres Digitaal
Raadhuisplein 1 Postbus 352 www.heemstede.nl

Tel. 14 023 2101 HA  Heemstede 2100 AJ  Heemstede gemeente@heemstede.nl

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01/
http://www.heemstede.nl/
mailto:gemeente@heemstede.nl


5. Persoonlijke gegevens te verwijderen leidinggevende

Achternaam :

Voornamen :

Straat en huisnummer:

Postcode : Woonplaats :

Geboortedatum : Geboorteplaats :

Telefoonnummer : E-mailadres :

6. Verklaring & Ondertekening
Ik verklaar dat bovenstaande punten naar waarheid zijn beantwoord

Plaats : Datum :

Handtekening aanvrager

Wat moet u doen

• Vul het formulier in
• Print het formulier
• Onderteken het formulier
• Stuur het formulier naar (de postbus van) de gemeente

Gemeente Heemstede, AJZ Postbus 352
2100 AJ Heemstede

gemeente@heemstede.nl

Stuur de volgende bewijsstukken mee

 Verklaring sociale hygiëne
 Kopie arbeidsovereenkomst
 Kopie geldig legitimatiebewijs

mailto:gemeente@heemstede.nl
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