
 
Wijzigen aanhangsel leidinggevende(n) 
Exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning 
 
Aan de burgemeester van de gemeente Gorinchem 

 
1. Wijziging aanhangsel bij vergunning voor de uitoefening van 

 

 het horecabedrijf volgens artikel 2:28 APV (Exploitatievergunning)  
 

Heeft u ook een alcoholwetvergunning waarvan u het aanhangsel wilt wijzigen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: …………………………………………………………………………………………………. 
 

 Het horecabedrijf 

 Het slijtersbedrijf  
  

a. Naam horecabedrijf:  ………………………………………………………………………………… 
b. Straatnaam en huisnummer: ……………………………………………………………………………….. 
c. Postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
 
2. Gegevens ondernemer: 
a. Naam en voornamen : ……………………………………………………………………………….. 
b. Straatnaam en huisnummer: ……………………………………………………………………………….. 
c. Postcode en plaatsnaam:  ………………………………………………………………………………. 
d. Telefoonnummer:   ………………………………………………………………………………. 
e. Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………. 
f.  Geboorteplaats:   ……………………………………………………………………………… 
    
3.  Personen die als leidinggevende(n) op het aanhangsel van de Alcoholwetvergunning 
     moeten worden toegevoegd.  
      
3.1 Gegevens toe te voegen leidinggevende  
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Gegevens toe te voegen leidinggevende 
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Gegevens toe te voegen leidinggevende 
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  
 
 
 
 
 



   

Aanvraagformulier wijzigen aanhangsel exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning 
Gemeente Gorinchem 

2 van 2 

3.4 Gegevens toe te voegen leidinggevende 
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 
 
3.5 Gegevens toe te voegen leidinggevende 
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 
 
Voor het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning moet 
iedere leidinggevende het bijbehorende formulier Model A “Verklaring van leidinggevende werkzaam 
in de inrichting” invullen en ondertekenen.  
 
4. Leidinggevenden die niet meer in dienst zijn van het horecabedrijf en van het aanhangsel 
kunnen worden verwijderd:  
 
Naam en voorletters  ………………………………………………………………………………. 
Naam en voorletters  ……………………………………………………………………………… 
Naam en voorletters   ……………………………………………………………………………… 
 
5. Ondertekening 
Het  is ondertekende bekend dat onvolledig ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling 
worden genomen; 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
…………………………….  ……………………………. ……………………………. 
Plaatsnaam    Datum    Handtekening aanvrager 
 

Gemeente Gorinchem 
Team Veiligheid en Toezicht 

Postbus 108 
4200 AC GORINCHEM 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Team Veiligheid en Toezicht (0183) 659 680 
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AANVRAAGFORMULIER ALCOHOLWETVERGUNNING 
Bijlage bij MODEL A  
als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet 

 
Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting: 
 
1.  Behorende bij de aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het uitoefenen van: 
0 het horecabedrijf 
0 het slijtersbedijf  
 
2. Voor de inrichting, gevestigd op het perceel: 
a. Naam horecabedrijf:   …………………………………………………………….. 
b. Straatnaam en huisnummer:  …………………………………………………………….. 
c. Postcode en plaatsnaam:  …………………………………………………………….. 
d. Telefoonnummer:   …………………………………………………………….. 
 
3. Ondergetekende: 
a. naam en voornamen:  ………………………………………………………………………………… 
b. straatnaam en huisnummer: ………………………………………………………………………………… 
c. postcode en plaatsnaam: ………………………………………………………………………………… 
d. telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………… 
e. geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
f. geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 

o Beschikt over een verklaring sociale hygiëne 
 

4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit bedrijf met ingang van: 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Ondergetekende is   0 wel in loondienst  0 niet in loondienst 
Indien wel in loondienst, arbeidsovereenkomst bijvoegen. Indien niet in loondienst, aangeven wat daar 
de reden van is.  
 
6.  Is ………. uren per week werkzaam in de inrichting. 
 
7.  Ondertekening:  
Het is ondertekende bekend dat onvolledig ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling worden 
genomen; 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
…………………………….  ……………………………. ……………………………. 
Plaatsnaam    Datum    Handtekening leidinggevende 
 

Gemeente Gorinchem 
Team Veiligheid en Toezicht 

Postbus 108 
4200 AC GORINCHEM 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Team Veiligheid en Toezicht (0183) 659 680 


