
Verklaring van leidinggevende werkzaam in inrichting

Publieke dienstverlening
Unit Vergunning- en subsidieverlening
Drank- en Horecawet

 *bezoekadres *telefoon *e-mail
   MALLEGATSPLEIN 10   14 072   post@alkmaar.nl
 *postadres  *internet
   POSTBUS 53    www.alkmaar.nl
   1800 BC  ALKMAAR 

1. Deze verklaring wordt ingevuld voor het aanvragen of wijzigen van

  Exploitatievergunning

  Drank- en Horecavergunning

 
2. Behoort bij de aanvraag voor het krijgen van een vergunning voor:

  Horecabedrijf
  
  Slijtersbedrijf

3.. Voor de inrichting:
 
 Naam

 Adres

 Postcode en plaats

 Telefoonnummer

 e-mailadres

 KvK-nummer
 

4. Ondergetekende:

 Achternaam

 Burgerservicenummer

 Indien geen burgerservicenummer dan ook:
  Voorna(a)m(en)

  Geboortedatum en geboorteplaats

  Adres

  Postcode en woonplaats

5. Verklaart leiding te geven aan deze inrichting

 Met ingang van (ingangsdatum)



6. Aldus naar waarheid ingevuld
 
 Naam        Handtekening

 Datum

 Plaats

6. Hij/zij zal op de onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting aanwezig zijn:

 Maandag: van uur tot uur

 Dinsdag: van uur tot uur

 Woensdag: van uur tot uur

 Donderdag: van uur tot uur

 Vrijdag: van uur tot uur

 Zaterdag: van uur tot uur

 Zondag: van uur tot uur

7. Ondergetekende is

  wel in loondienst
  Indien wel in loondienst: stuur een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee
  
  niet in loondienst
  Indien niet in loondienst: geef aan wat de reden is dat u niet in loondienst bent:

Meer informatie? Bel dan de gemeente Alkmaar via 14 072 of kijk op www.alkmaar.nl

http://www.alkmaar.nl/4/Drank-_en_Horecavergunning.html%3Ftab%3D1
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