Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
vergunningen@leeuwarden.nl

Formulier verklaring leidinggevende
behorende bij de aanvraag ter verkrijging/van een (gewijzigd) aanhangsel dat behoort bij een
exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning
1 Betreft
De verklaring hoort bij de aanvraag ter

 verkrijging		

 wijziging

van een vergunning voor 		
 het exploiteren van een horecabedrijf (exploitatievergunning)
				  de uitoefening van het horecabedrijf (drank- en horecavergunning)
				  de uitoefening van het slijtersbedrijf (drank- en horecavergunning)
			

2 Naam en adres van de inrichting
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon				 E-mailadres 		
		

3 Leidinggevende
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum				Geboortegemeente
		
Telefoon 					 Burgerservicenummer
				
Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van
Is de leidinggevende in loondienst?		
 ja. Voor hoeveel uren per week?
				  nee

4 Verklaring sociale hygiëne (alleen van toepassing bij een drank- en horecavergunning)
Staat de leidinggevende bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne?
U kunt dit zelf controleren via de website www.svh.nl

		

 ja

 nee

5 Curatele, psychiatrisch ziekenhuis
Staat de leidinggevende onder curatele?			

 ja

 nee

Is de leidinggevende met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van
Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing
van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld?

 ja

 nee

vervolg achterzijde

785

Datum en ondertekening
Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.
Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot
weigering of intrekking van de vergunning en is strafbaar.
Datum						
Plaats
Handtekening en naam exploitant:				

Handtekening en naam leidinggevende

										
In te
leveren stukken



Kopie geldig legitimatiebewijs leidinggevende (en een verblijfsvergunning als persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft)



Originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de leidinggevende (alleen van toepassing bij een exploitatievergunning)
- Het aanvraagformulier kunt u bij team Vergunningen en Leefomgeving opvragen.
- Lever het ingevulde aanvraagformulier zelf in bij de gemeente waar u woonachtig bent en ingeschreven staat.
- Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
- De VOG wordt naar uw huisadres verzonden.
- Voor het aanvragen van een VOG zijn kosten verbonden.



Graag schriftelijk aangeven welke leidinggevende(n) niet meer op de vergunning/aanhangsel hoeven te worden vermeld.

