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Wijziging leidinggevende drank- en horecavergunning 

Met dit formulier kunt u als eigenaar van een horeca- en/of slijterijbedrijf een leidinggevende bij 
laten schrijven op uw drank- en horecavergunning. Degene die u wilt laten bijschrijven: 
• is 21 jaar of ouder
• heeft geen strafblad
• is in het bezit van een certificaat Sociale Hygiëne

Uw gegevens 
Naam en voorletter (s) 

E-mailadres

Burgerservicenummer Telefoonnummer 

Gegevens van uw onderneming 
Naam van het bedrijf 

Adres 

Postcode Plaats 

Om wat voor soort onderneming gaat het? 
Horeca 

Slijterij 
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Gegevens leidinggevende(n) 

Vul hieronder de gegevens in van de leidinggevende(n) die u wilt laten bijschrijven. 
Leidinggevende 1 
Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

Met ingang van 

Is deze persoon in loondienst? 

Ja 

Nee, omdat 

Leidinggevende 2 
Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

Met ingang van 

Is deze persoon in loondienst? 

Ja 

Nee, omdat 
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Leidinggevende 3 
Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Telefoonnummer 

Met ingang van 

Is deze persoon in loondienst? 

Ja 

Nee, omdat 

Wilt u een leidinggevende van uw vergunning uitschrijven? Geef dan hieronder aan welke 
personen. 

Bijlagen

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee: 
• Kopie identiteitsbewijs van de leidinggevende
• Kopie certificaat Sociale Hygiëne van de leidinggevende
• Arbeidsovereenkomst van de leidinggevende als deze persoon in loondienst is

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Naam 

Plaats Datum 

Handtekening 
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