Verklaring leidinggevende
horecabedrijf
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Ruimte
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl
Pagina

1 Waarom vraagt u een verklaring leidinggevende aan?
o de verklaring hoort bij de aanvraag van een nieuwe vergunning
o het wijzigen van het aanhangsel van een bestaande vergunning
De verklaring leidinggevende is bedoeld voor:
o slijtersbedrijf
o horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken
o horecabedrijf waar geen alcohol wordt geschonken

2 Voor de inrichting, gevestigd in het perceel

1/3
Adres
versienummer formulier

08.08.2019

Postcode en plaats
Telefoonnummer

3 Natuurlijk(e) persoon/personen
Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum en -plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Telefoonnummer

4 Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van dit
bedrijf met ingang van
Datum
> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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5 Hij/zij zal op onderstaande dagen en tijdstippen in de inrichting aanwezig zijn
Dag		
Maandag

van/uur			

tot/uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6 Verklaring sociale hygiëne
 Hij/zij beschikt over een verklaring sociale hygiëne

7 Ondergetekende is:
 Wel in loondienst (arbeids-, detacherings, uitzendovereenkomst aanhechten)
 Niet in loondienst, reden daarvan is:

8 Ondertekening aanvrager
Plaats			

Datum

Handtekening

Bijlagen :
- Kopie van een geldig identiteitsbewijs
- Kopie van een geldige arbeidsovereenkomst
- Afschrift van de verklaring sociale hygiëne

> lees verder
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Opmerking:

3/3
De leidinggevende mag zijn werkzaamheden pas starten als u een ontvangstbevestiging
heeft gekregen van de gemeente.
De toetsing van deze leidinggevende vindt pas daarna plaats. Als de leidinggevende aan de
eisen van de Drank- en Horecawet voldoet, schrijven wij hem bij op het aanhangsel.
Voldoet de leidinggevende niet aan de eisen, dan mag hij de werkzaamheden niet meer
uitvoeren. Doet hij dit toch, dan kan uw vergunning ingetrokken worden. Ook als u 3 maal
binnen 2 jaar een leidinggevende opgeeft die niet aan de eisen voldoet, kunnen wij de vergunning intrekken.

De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Verklaring leidinggevende horecabedrijf.
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