Bijlage behorende bij Model A (aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf)
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
(per leidinggevende moet één formulier volledig worden ingevuld en ondertekend)

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 inrichting

:

b. Straatnaam en huisnummer

:

c.

:

Postcode en plaatsnaam

3. Persoonlijke gegevens leidinggevende
a. Naam

:

b. Voornaam/voornamen

:

c.

:

Straatnaam en huisnummer

d. Postcode en woonplaats

:

e. Telefoonnummer

:

f.

Geboortedatum

:

g. Geboorteplaats

:

h. Leidinggevende met ingang van

:

i

:

Aantal uren per week aanwezig

 beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
Bent u in loondienst?
 Ja
 Nee

Aldus naar waarheid ingevuld

Plaatsnaam

Datum

Handtekening

Toelichting bijlage bij aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf (Model A)
De bijlage bij het aanvraagformulier bij model A is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in
een commercieel horeca- of slijtersbedrijf. Elke leidinggevende moet één formulier invullen en ondertekenen.

Vraag
1. U geeft hier aan of de ingevulde bijlage hoort bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf of een slijtersbedrijf.
2. U vult hier de gegevens in van het horeca- of slijtersbedrijf waar u werkzaam bent.
3. Bij deze vraag vult u uw gegevens in. Alle velden moeten worden ingevuld. Iedere leidinggevende moet beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. U geeft hier aan of u beschikt over deze verklaring. De originele verklaring moet door de aanvrager van de vergunning bij het indienen
van de aanvraag worden getoond. Tevens geeft u aan of u in loondienst bent bij het horeca- of
slijterbedrijf. Indien u in loondienst bent, moet de aanvrager van de vergunning tevens een kopie
van uw arbeidscontract bij de aanvraag indienen.

Verplichte bijlagen
Zonder de volgende bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen:
 Verklaring Sociale Hygiëne, de originele verklaring van alle leidinggevenden moet worden getoond bij het indienen van de aanvraag.
 Een kopie van het paspoort of de ID-kaart van alle leidinggevenden (geen rijbewijs).
 Een kopie van het arbeidscontract van alle leidinggevenden in loondienst.

Definities
Horecabedrijf:

Bedrijfsmatig of anders dan om niet (= tegen directe of indirecte betaling) verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

Slijtersbedrijf:

Bedrijfsmatig of anders dan om niet (= tegen directe of indirecte betaling) aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik op een andere plaats dan ter
plaatse.

Leidinggevende:

- De natuurlijke persoon of bestuurder van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico het horecabedrijf of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. Dit zijn de personen die vermeld moeten worden bij vraag 3 (natuurlijke
personen) of 5 (rechtspersonen) op het aanvraagformulier.
- De natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan een onderneming, waarin
het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.
- De natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van een
horecabedrijf of slijtersbedrijf.
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