
 

Drank- en Horecawet - Bijlage bij model A 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van een leidinggevende, werkzaam in de inrichting 

 

1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van  

   het horecabedrijf   het slijtersbedrijf  

2.Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:  

 a. naam   

 b. straatnaam en huisnummer   

 c. postcode en plaatsnaam   

 d. telefoonnummer en e-mail adres   

3. persoonlijke gegevens 

 a. naam  

 b. voornamen  

 c. straatnaam en huisnummer  

 d. postcode en woonplaats  

 e. telefoonnummer en e-mail adres  

 f. geboortedatum  

 g. geboorteplaats  

 h. Burgerservicenummer:   

 i. beschikt over verklaring sociale hygiëne   ja  nee 

 j. verklaring ex artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud)*  ja (verklaring bijvoegen)  n.v.t. 

 k. verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van :  

 l. is in loondienst  ja  nee 

 m. aantal  uren werkzaam per week werkzaam in de inrichting  

 n. is elders ook in loondienst of werkzaam voor   uren per week  

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

 op (datum)   

 

 

(handtekening leidinggevende) 

 te  (woonplaats)   

 land  

 

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel vermeld op dit 

formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw melding  / verzoek / aangifte worden uw 

persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente.  

Ze worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.  

Er is een folder beschikbaar in de Stadswinkel hoe de gemeente uw persoonsgegevens behandelt.  

Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is strafbaar en kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning . 

 

*verklaring ex art ikel 41 oud: u doet een beroep ophet overgangsrecht omdat u op 31 december 1995 op een rechtsgeldige 

vergunning als bedrijfsleider of beheerder staat vermeld. In dat geval dient u een kopie van deze vergunning bij deze aanvraa g te 

voegen 

Onder leidinggevende wordt een ieder verstaan die op de vergunning en het aanhangsel als zodanig 

wordt opgenomen. Per leidinggevende één verklaring uitdraaien en invullen.  

Als extra bijlage dient er een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.  


