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Melding wijzigen leidinggevenden exploitatievergunning 

________________________________________________________________________ 

 

Met dit formulier meldt u een wijziging van leidinggevenden op de exploitatievergunning op grond van 

Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (hierna Apv). Na uw melding 

ontvangt u een bevestiging waarna de leidinggevende voorlopig aan de slag mag.  

 

Na beoordeling van uw aanvraag neemt de gemeente een definitief besluit en ontvangt u binnen acht 

weken een gewijzigde exploitatievergunning.  

_____________________________________________________________________ 

 

1. Gegevens Inrichting waarvoor de vergunning geldt 

Naam inrichting  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  

 

2. Gegevens van de aanvrager 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres  

Is aanvrager gemachtigd namens de 

eigenaar van de inrichting? 

JA       /      NEE 

 

3. Te verwijderen leidinggevenden 

Naam en voornamen  

Naam en voornamen  

Naam en voornamen  

Naam en voornamen  

Naam en voornamen  

 

Persoonlijke gegevens nieuwe leidinggevende 1 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum en geboorteplaats  

Telefoonnummer    

E-mailadres  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

2 
 

 

 

Arbeidsverleden 

Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon) dienst? 

□ Ja (vul gegevens bedrijf in ) □  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 

 

Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest? 

□ Ja  (vul gegevens horeca-inrichting 

in) 

□  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Persoonlijke gegevens nieuwe leidinggevende 2 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum en geboorteplaats  

Telefoonnummer    

E-mailadres  

 

Arbeidsverleden 

Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon) dienst? 

□ Ja (vul gegevens bedrijf in ) □  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  
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Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest? 

□ Ja  (vul gegevens horeca-inrichting 

in) 

□  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 
Persoonlijke gegevens nieuwe leidinggevende 3 

Naam en voornamen  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Geboortedatum en geboorteplaats  

Telefoonnummer    

E-mailadres  

 

Arbeidsverleden 

Is bovengenoemde persoon momenteel elders in (loon) dienst? 

□ Ja (vul gegevens bedrijf in ) □  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Is deze persoon eerder in een horeca-inrichting werkzaam geweest? 

□ Ja  (vul gegevens horeca-inrichting 

in) 

□  Nee 

Naam  

Soort bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 

4. Ondertekening 

Datum:  

Naam: 

Handtekening: 
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5. Verplichte bijlagen 

Bij het indienen van de aanvraag zijn, indien van toepassing, de volgende bijlage 

verplicht. 

□ Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager (rijbewijs voldoet niet!) 

□ Kopie geldig legitimatiebewijs per leidinggevende (rijbewijs voldoet niet!) 

□ Kopie geldige arbeidsovereenkomst per leidinggevende 

 

6. Verzenden 

U verzendt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen verzenden via het e-

mailadres apv@h-i-ambacht.nl of per post aan het college van de Gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 

 


