ALCOHOLWET
Meldingsformulier wijziging leidinggevende(n) (art. 30a AW)
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Meldingsformulier wijziging leidinggevende(n) Alcoholvergunning
Dit formulier gebruikt u als u een:
nieuwe leidinggevende(n) wilt laten bijschrijven op het aanhangsel bij uw vergunning; de melding geldt als
aanvraag tot wijziging van het aanhangsel behorende bij de Alcoholvergunning;
leidinggevende(n) wilt verwijderen van het aanhangsel bij uw vergunning.
Let wel: De ondernemer zoals vermeld in de vergunning blijft ongewijzigd.
1.

2.

De wijziging wordt gemeld door:
a.

(Bedrijfs)naam:

b.

Contactpersoon:

c.

Adres:

d.

Postcode en woonplaats:

e.

Telefoon:

f.

E-mail:

De melding is van toepassing op de Alcoholvergunning afgegeven op:
Datum:
Kenmerk:

3. Gegevens van de inrichting waarvoor de melding geldt:

4.

a.

Naam:

b.

Straatnaam en huisnummer:

c.

Postcode en plaatsnaam:

d.

Telefoon:

e.

E-mail:

Toe te voegen leidinggevende(n)

Voor het toevoegen van leidinggevende(n) moet een ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’
worden ingevuld.

5.

Te verwijderen leidinggevende(n)
Leidinggevende I
Naam en voornamen:
Geboortedatum en –plaats:
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Leidinggevende II
Naam en voornamen:
Geboortedatum en –plaats:

6.

Bijlagen
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:
a. Iedere leidinggevende moet persoonlijk het formulier ‘Verklaring van de leidinggevende werkzaam in de
inrichting’ (bijlage bij aanvraagformulier model A) volledig invullen en ondertekenen.
b. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevenden.
c. Een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen ondernemer en nieuwe leidinggevende(n) (niet van toepassing
bij een paracommerciële rechtspersoon).

Bij het ontbreken van een of meer van deze stukken wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

7.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld:

___________________________________
(Plaats, land en datum)

__________________________________
(Handtekening aanvrager)

Toelichting voor de aanvrager
-

Op grond van artikel 24, lid 1, sub b van de Alcoholwet mag de toe te voegen leidinggevende, nadat de ontvangst
van de melding schriftelijk is bevestigd, met zijn werkzaamheden starten. De ontvangstbevestiging (of een afschrift
daarvan) moet overeenkomstig artikel 29, lid 3 van de Alcoholwet, in de inrichting aanwezig zijn.

-

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11 of email naar gemeente@nunspeet.nl.

