
Aanvraagformulier wijzigen  
horecavergunning 

Art. 2:28 Algemene plaatselijke verordening 
Art. 30 en art. 30a Drank en horecawet 

 
 

Aanvraag wijzigen horecavergunning 
 
  
Reden wijziging: O aanmelden leidinggevende(n) 
 O afmelden leidinggevende(n) 
 O wijziging horecabedrijf/terras 
 
 
  

Vergunning 
 
Datum vergunning  
Nummer vergunning  
Datum actuele aanhangsel bij de vergunning  
  
  

Horecabedrijf   

  
Naam horecabedrijf  
Adres  
Postcode en plaats  
Telefoonnummer  
  
  

Aanmelden leidinggevenden 

 

Leidinggevende 1  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Is in loondienst O ja O nee* 
*Toelichting Nee, omdat 
  
Aantal uren per week werkzaam in inrichting  
  
O beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
O geeft leiding aan de uitoefening van dit bedrijf 
met ingang van 

 

 
  



Leidinggevende 2  

Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Is in loondienst O ja O nee* 
*Toelichting Nee, omdat 
  
Aantal uren per week werkzaam in inrichting  
  
O beschikt over een verklaring sociale hygiëne  
O geeft leiding aan de uitoefening van dit bedrijf 
met ingang van 

 

 
Zijn er meer leidinggevenden? Graag vermelden op een bijlage. 
 

 
Afmelden leidinggevenden 
 
Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 
Naam en voornamen  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
 
Moeten er meer leidinggevenden worden afgemeld? Graag vermelden op een bijlage. 

 
 
Wijziging inrichting/terras  

  

Wat wordt gewijzigd in de inrichting? 
(eventueel plattegrond meesturen) 

 

  
  
  

  



Bijlagen 
 
Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen: 
 

1. een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs, alleen een geldig 
paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) 

2. een verklaring Sociale Hygiëne van de nieuw aangemelde leidinggevende(n) 
3. als er een wijziging is in het horecabedrijf of terras: recente tekening van het horecabedrijf 
4. situatietekening van het terras met daarop aangegeven: 

 de ligging van het terras ten opzichte van het pand 

 de afmetingen van het terras 

 de totale oppervlakte van het terras 

 luifels, schotten, bloembakken of ander toebehoren bij het terras. 
5. Bibob vragenlijsten met bijlagen 

 
 
 
 
Plaats, …………………….., datum …………………... 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Handtekening 
 
 
 
 
 
………………………….. 
Naam 
 
 
 
 


