Bijlage behorende bij Model A
________________________________________________________________________
Met dit formulier verklaart de leidinggevende werkzaam te zijn in de inrichting waarvoor een Alcoholwetvergunning wordt aangevraagd.
Alle personen die als leidinggevende vermeld worden op het aanhangsel behorende bij de Alcoholwetvergunning
moeten dit formulier persoonlijk invullen. Dit geldt dus ook voor de ondernemers, of bestuurders van een
onderneming. Dit formulier maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor een Alcoholwetvergunning.
Als alle bijlagen verzameld zijn, kunt u een afspraak maken om de formulieren in te leveren.
Bent u al in het bezit van een vergunning en een daarbij behorende aanhangsel en wilt u nieuwe leidinggevende
aanmelden? Dan kunt u een meldingsformulier wijziging leidinggevende aanvragen via de website of via team
Vergunningverlening & Handhaving van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer 078-770 2702 of
e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl.

________________________________________________________________________
1. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt
Naam inrichting
Adres
Postcode/woonplaats
Het betreft een
horecabedrijf
slijtersbedrijf

2. Persoonlijke gegevens van de aanvrager
Naam en voornamen
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

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

Is in loondienst

JA / NEE

Aantal uren werkzaam in de inrichting

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon 14 078
Internet www.h-i-ambacht.nl
E-mailadres apv@h-i-ambacht.nl

4. Ondertekening
Datum:
Naam:
Handtekening:

5. Verplichte bijlagen
Bij het indienen van de aanvraag is de volgende bijlage verplicht.
□
Kopie legitimatiebewijs per leidinggevende (rijbewijs voldoet niet)
□
Kopie verklaring sociale hygiëne per leidinggevende
□
Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie niet ouder dan 3 maanden als de
leidinggevende niet woonachtig is in Hendrik-Ido-Ambacht
□
Kopie arbeidscontract (in loondienst)
6. Verzenden
U verzendt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen 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.

[Typ hier]

