
 

 

 

 

 

 
Wijziging Alcoholwetvergunning 

Gemeente Hof van Twente 
Afdeling Fysiek Domein 
Postbus 54 
7470 AB GOOR 

1. Aanvrager 
handelsnaam ………………………………………………………………………… 
 
naam eigena(a)ren ………………………………………………………………………… 
 
adres horecagelegenheid ………………………………………………………………………… 
 
postcode en plaats ………………………………………………………………………… 
 
telefoonnummer ………………………………………………………………………… 
 
e-mailadres ………………………………………………………………………… 
 
KvK-nummer ………………………………………………………………………… 

 
2. De aanvrager verzoekt hierbij om wijziging van de Alcoholwetvergunning i.v.m. 
Let op: als de ondernemingsvorm uittreden leidinggevende(n) (ga door naar vraag 3 en 7) 
is gewijzigd moet een nieuwe optreden nieuwe leidinggevende(n) (ga door naar vraag 4, 6, 
vergunning worden aangevraagd! en 7) 

uittreden en optreden nieuwe leidinggevende(n) (ga door naar 
3, 4, 6 en 7) 
wijziging van de inrichting (ga door naar 5 en 7) 

 
 

3. Uittredende leidinggevende(n) 

naam ………………………………………………………………………… 

naam ………………………………………………………………………… 

naam ………………………………………………………………………… 

 
4. Optredende nieuwe leidinggevende(n) 

achternaam ………………………………………………………………………… 

voornamen voluit ………………………………………………………………………… 

geboorte datum en plaats ………………………………………………………………………… 

woonadres ………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats ………………………………………………………………………… 

leidinggevende m.i.v. ………………………………………………………………………… 

achternaam ………………………………………………………………………… 

voornamen voluit ………………………………………………………………………… 

geboorte datum en plaats ………………………………………………………………………… 

woonadres ………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats ………………………………………………………………………… 

leidinggevende m.i.v. ………………………………………………………………………… 



achternaam ………………………………………………………………………… 

voornamen voluit ………………………………………………………………………… 

geboorte datum en plaats ………………………………………………………………………… 

woonadres ………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats ………………………………………………………………………… 

leidinggevende m.i.v. ………………………………………………………………………… 

 

5. Wijziging van de inrichting De inrichting is/ wordt als volgt gewijzigd 
Bij deze aanvraag moet een 

plattegrondtekening van de ………………………………………………………………………… 
wijziging van de inrichting 
worden toegevoegd. ………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 
 

Is het oppervlak van een of meer lokaliteiten gewijzigd ja/nee* Zo ja, het betreft de volgende 
lokaliteit (en): 

Naam van de lokaliteiten oppervlakte in m2 en evt. 
situering 
 
……………………………………..…………. ……………………… 
 
………………………………………………… ……………………… 
 
………………………………………………… ……………………… 

 
6. Bijlagen 
De genoemde bijlagen moeten bij de aanvraag worden gevoegd  

Aantal 

________ verklaringen “bijlage model A (of B bij een paracommerciële vergunning)” (één per 
leidinggevende) 

 
_______ arbeidsovereenkomst (één per leidinggevende) 
 
_______ bewijsstukken kennis en inzicht in Sociale Hygiëne (één per leidinggevende) 
 
_______ kopie geldige legitimatie (paspoort of ID kaart) (één per leidinggevende) 
 

_______ overige bijlagen, te weten ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 

7. Verklaring en ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld, naam …………………………………………………………… 

 
datum en plaats ……………………………………………….. 

 
handtekening 
 

 

 

 


